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RESUMO 

A presente pesquisa visa realizar uma análise do desempenho de estudantes 

concluintes do Ensino médio de uma escola da rede particular de Mossoró, 

com base nos textos que faziam em situação de preparação para o Exame 

Nacional do Ensino Médio – Enem, tomando como referência as competências 

avaliativas II, III e V. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, o qual foi 

embasado pela Linguística textual e pelos estudos da área de Gêneros 

Discursivos. A metodologia utilizada para realização da pesquisa e da coleta do 

corpus foi a coleta de textos nas turmas que lecionávamos, fornecidos 

voluntariamente pelos alunos. O motivação de pesquisar esses textos surgiu da 

necessidade de compreender melhor como estava acontecendo o processo de 

preparação e construção do texto dissertativo-argumentativo por eles a partir 

dos seguintes questionamentos: Por que os alunos têm alcançado notas tão 

inferiores nas competências II, III e V? Por que grande parte dos textos feitos 

por eles deixam de ter a elaboração de uma proposta de intervenção social, ou 

mesmo apresenta-se de forma incompleta? Diante disso, ficou claro que essas 

dificuldades que se apresentam como motivo para não alcançarem bons 

resultados nessas competências, existem devido a uma deficiência que a 

grande maioria mostrou possuir em relação à compreensão/interpretação da 

Proposta de redação e das orientações da Cartilha do Participante, lançada 

anualmente pelo Inep. Por fim, ressaltamos a importância de estudar sobre 

esses pontos elencados acima, para que não apenas os profissionais da área 

possam conhecê-las para tentarem atenuá-las, como também os próprios 

alunos, por terem a oportunidade de conhecer quais são os pontos em que 

precisam melhorar, a fim de que possam chegar ao momento da prova do 

Enem cada vez mais preparados. 

Palavras-chave: Texto dissertativo-argumentativo. Exame Nacional do Ensino 

Médio. Desempenho. Competências avaliativas. 
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ABSTRACT 

 
 

 
This research aims to carry out an analysis of the performance of high school 

graduates from a private school in Mossoró, based on the texts they were 

preparing for the National High School Exam - Enem, taking as reference the 

evaluative competences II, III and V. This is a qualitative study, which was 

based on textual linguistics and studies in the area of Discursive Genres. The 

methodology used to carry out the research and the collection of the corpus 

was the collection of texts in the classes we taught, provided voluntarily by the 

students. The motivation to research these texts arose from the need to better 

understand how the process of preparation and construction of the 

argumentative-argumentative text by them was taking place, based on the 

following questions: Why have students achieved such inferior marks in 

competences II, III and V? ? Why do most of the texts written by them fail to 

have the elaboration of a proposal for social intervention, or even if it is 

incomplete? Therefore, it was clear that these difficulties that appear as a 

reason for not achieving good results in these skills, exist due to a deficiency 

that the vast majority showed to have in relation to the understanding / 

interpretation of the Writing Proposal and the guidelines of the Participant's 

Primer, launched annually by Inep. Finally, we emphasize the importance of 

studying about these points listed above, so that not only professionals in the 

field can get to know them to try to mitigate them, but also the students 

themselves, as they have the opportunity to know what are the points in which 

they need to improve, so that they can arrive at the time of the Enem test more 

and more prepared. 

Keywords: Essay-argumentative text. National High School Exam. 

Performance. Evaluation skills. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O presente trabalho visa realizar uma análise acerca do desempenho de 

um grupo de alunos concluintes do Ensino médio (3ª série) de uma escola da 

rede particular, em relação à prática do texto dissertativo-argumentativo no 

padrão Enem, com ênfase nas competências II, III e V avaliadas pelo exame, 

na prova de redação. Deste modo, pode-se dizer que o objetivo é observar a 

preparação dos alunos para fazer a prova de redação, bem como acompanhar 

como eles têm se saído em relação ao cumprimento do que é estabelecido 

como critério em cada uma das competências elencadas. 

Existem muitas pesquisas que têm como foco a redação do Enem. 

Podemos citar como exemplo, a contribuição de COSTA (2018), a qual fez um 

estudo tendo como ênfase a construção do sentido no texto dissertativo- 

argumentativo em redações do Enem. Sua justificativa foi a percepção de um 

reduzido número de redações com notas elevadas no exame, o que levantou 

uma hipótese de que a dificuldade em conseguir uma boa pontuação estaria na 

ausência da delimitação de uma tese, a partir do tema proposto. Ao final das 

análises feitas por ela, a hipótese fica comprovada, pois a falta da delimitação 

da tese dificultou a construção de bons argumentos, o que prejudica tanto a 

clareza quanto a qualidade do texto produzido para o Enem. 

Outra pesquisadora que trabalhou com esse tipo de corpus foi PINHO 

(2016). Ela observou o desempenho global nas cinco competências dos 

participantes do Enem a partir de dados recebidos pelo Inep. Após a análise 

das redações, notou-se uma diferença no rendimento em relação à 

competência V e as demais, que tratam de aspectos linguístico-discursivos. A 

pesquisa atribui essa discrepância aos manuais e livros publicados prometendo 

a ―receita ideal‖ para a produção da redação do Enem, logo, acabam por não 

conseguirem suprir a demanda por orientação para esta atividade. 

Outro nome que também utilizou a redação do Enem como ponto de 

partida para desenvolver uma pesquisa, foi OLIVEIRA (2016), cujo objetivo foi 

―caracterizar o gênero redação do Enem sob o ponto de vista da ação social 

que envolve o texto, da estrutura composicional textual/discursiva e dos tipos 

de acordo e técnicas argumentativas da Nova Retórica‖. A partir da realização 

do estudo, o pesquisador concluiu que ―a redação do Enem apresenta 
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características peculiares que o diferencia de outros textos de natureza 

argumentativa‖. 

Diante disso, podemos afirmar que nossa pesquisa aparece para somar 

junto a esses estudos, bem como aos demais, e contribuir com um olhar que 

contempla a preparação dos alunos até chegar ao momento específico da 

prova, o que seria o seu diferencial, já que nosso objetivo é investigar o 

desempenho dos alunos em relação às competências II, III e V, em redações 

que eles faziam com o objetivo de se prepararem para o momento da prova do 

Enem. 

Para isso, utilizaremos como ponto de partida alguns estudos realizados 

no campo da Linguística Textual (LT) e na área de Gêneros Discursivos (GD), 

tais como Harweg (1968), um dos pioneiros na realização dos estudos na área 

da LT, Wunderlich (1978), que observou a relação que há entre os textos e o 

viés pragmático; Koch (2003, 2006), que apresentou as três fases pelas quais 

passou a LT: a análise transfrástica, a gramática de texto e a virada 

pragmática, assim como também definiu os GD como entidades movidas pela 

necessidade temática do falante. 

Também usamos como referência as contribuições de Bentes (2007), 

responsável por perceber a necessidade de estudar as relações que se formam 

para além das frases, dentro do texto, fazendo com que a LT atingisse novos 

caminhos; MARCUSCHI (1983,1999), que influenciado pelo gerativismo de 

Chomsk, observou o texto como centro da análise linguística, a partir de um 

sistema de regras que é internalizado e compartilhado pelos usuários. Koch & 

Travaglia (1992), propôs uma definição de texto voltada para a percepção 

sensorial, Bakhtin (1997), nome pioneiro da área de GD, que os trata como 

―tipos relativamente estáveis de enunciados‖ devido a sua maleabilidade a 

partir das situações em que surge; Fiorin (2006), que por sua vez reconheceu 

que os GD possuem uma variedade infinita, que é influenciada pelas 

possibilidades da ação humana a qual é muito abrangente; entre outros. 

Diante desses autores e teorias que nortearão este trabalho, 

apresentamos como objetivos a serem alcançados nesta pesquisa a análise 

dos textos no formato dissertativo-argumentativo, produzido pelos alunos 

concluintes do Ensino médio, em situação de preparação para realização do 
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exame, a partir do que é exigido por três das cinco competências utilizadas 

para correção dos textos do Enem: 

 
1. Competência I: demonstrar domínio da norma culta da 
língua portuguesa 
2. Competência II: compreender a proposta de redação e 
aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para 
desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo 
3. Competência III: selecionar, relacionar, organizar e 
interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em 
defesa de um ponto de vista 
4. Competência IV: demonstrar conhecimento dos 
mecanismos linguísticos necessários para a construção da 
argumentação 

5. Competência V: elaborar proposta de solução para o 
problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos 

e considerando a diversidade sociocultural (BRASIL, 2019, p. 

6) 
 

Assim, optamos por observar a desenvoltura dos alunos nas 

competências II, III e V, em virtude delas estarem voltadas para a 

demonstração do conhecimento acerca do uso e construção do gênero 

dissertativo-argumentativo que é a redação do Enem, bem como a organização 

de informações que irá compor a argumentação que é típico nesse tipo textual, 

e o aspecto que se apresentou como uma das maiores barreiras dos 

estudantes no momento de produzir os textos, que é a sua finalização, 

mediante a construção de uma proposta de intervenção social que dê conta de 

contemplar os problemas oriundos da temática que a redação deverá tratar. 

Diante disso, acreditamos que dentre as três competências selecionadas 

como recorte, encontraremos uma em que os alunos sentem maior dificuldade 

em atender as exigências necessárias para conquistar uma boa pontuação, a 

qual julgamos ser a quinta, devido a observação realizada na prática docente, 

durante o momento de treino dos alunos para o momento de realização da 

prova. 

Para isso, organizamos esta pesquisa em três capítulos, o primeiro, 

tratará de todo embasamento teórico para dar respaldo e referência a esta 

pesquisa. No segundo, descrevemos a metodologia que seguimos para 

alcançar as respostas que desejávamos encontrar após os estudos com o 

corpus, descrevemos também como acontece o processo de correção e 
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atribuição de nota das redações do Enem, a partir do que mostra a Cartilha do 

Participante (2019), lançada pelo Inep - Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – anualmente, cujo objetivo é fornecer 

um auxílio à preparação dos estudantes, por conter informações e orientações 

de grande valia para os estudantes que desejam realizar a prova. 

Por fim, o terceiro capítulo, é composto pela análise do corpus – 

composto por cinco textos escritos pelos alunos em situação de treino para o 

momento da prova do Enem – a partir das teorias e das competências 

descritas anteriormente. 
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2 CONCEPÇÕES DE TEXTO, TIPOLOGIAS DE TEXTO E PERSPECTIVAS 

TEÓRICAS SOBRE OS GÊNEROS TEXTUAIS 

 
Neste capítulo, faremos uma análise dentro do universo da Linguística 

textual, mais precisamente ao que concerne a peculiaridade dos gêneros 

discursivos e das tipologias textuais, uma vez que esses conceitos se fazem 

necessários para ajudar a definir o objeto utilizado como corpus desta 

pesquisa: a redação do ENEM. Para tanto, utilizaremos as contribuições de 

autores como Harweg (1968), Wunderlich (1978), Koch (2003, 2006), Bentes 

(2007), MARCUSCHI (1999), Koch & Travaglia (1992), Bakhtin (1997), Fiorin 

(2006), entre outros, no intuito de definir como se deu o processo de 

aparecimento e desenvolvimento tanto da Linguística textual como no que diz 

respeito aos estudos referentes aos gêneros do discurso. 

 

2.1 A Linguística textual e os conceitos de texto 

 
Os estudos na área da Linguística textual surgiram na Alemanha, 

durante a década de 1960, a princípio, seu aparecimento deu-se devido a 

conclusões insuficientes resultantes dos estudos com as frases e os textos. Já 

não era suficiente estudar considerando apenas as frases isoladas, era preciso 

um olhar mais crítico, que desse conta de unificar o texto como um todo repleto 

de sentido. Um dos primeiros nomes que surge é o de Harweg (1968) 

estudioso linguista alemão que definiu o texto da seguinte forma: 

―Texto é uma sucessão de unidades linguísticas constituída por uma 

cadeia pronominal ininterrupta‖ (1968, p. 148) 

Nesta visão, o teórico vê o texto como um composto de signos 

linguísticos, utilizados para construir um sentido, que é feito a partir de 

processos de retomada (referenciação) por meio do uso dos pronomes. Isso 

porque um texto é feito a partir dos sintagmas que ilustram os conceitos que o 

escritor deseja revelar, os quais são constantemente retomados ao longo do 

texto, para assim formarem a unidade e dar progressão textual. 

Outro nome pioneiro da Linguística textual que pode ser citado é o de 

Wunderlich (1978), este autor foi responsável por introduzir os conceitos da 

pragmática nesta ciência, abordando questões relacionadas a interação face a 
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face entre os participantes de um discurso, como também noções de atos de 

fala (pedido, desejo, ordem e proibição). Também consta na teoria desse autor 

aspectos relacionados a dêixis enunciativa, que dão conta de delimitar as 

categorias de pessoa, tempo e espaço em um discurso. 

Enquanto um apresenta uma definição mais conceitual e técnica do que 

seria o texto, o outro possui um olhar mais prático e menos conteudista, uma 

vez que está mais relacionado a interação social, lugar onde a grande maioria 

dos textos surge, pois quando não é produzido dentro de um contexto de 

relação social, é produzido individualmente, mas com o pressuposto de que 

alguém posteriormente irá ler, pois, dificilmente alguém escreve e sua 

produção não é vista por outra pessoa, por isso, o mais natural é ter essa 

preocupação com outrem. 

Ainda abordando sobre essas contribuições iniciais da Linguística 

textual, é necessário frisar que apesar de ser considerada um ramo da 

Linguística novo, a LT já passou por três fases: a análise transfrástica, a 

gramática de texto e a virada pragmática, (Koch, 2006). A passagem de uma 

fase para outra foi feita mediante a ampliação e o aprofundamento a partir dos 

estudos e das descobertas que apareciam sobre o universo do texto. 

Diante do exposto, pode-se dizer que na primeira fase, o foco foi estudar 

as relações que apareciam entre as frases, segundo Koch (2006, p.4), nessa 

fase, a base do texto era a ―concatenação pronominal ininterrupta‖. Assim, 

neste momento, o texto ainda não era visto como o real objeto da análise e sim 

as frases que o formavam. Ainda sobre essa fase inicial, afirma-se que: 

 
Na análise transfrástica, parte-se da frase para o texto. 
Exatamente por estarem preocupados com as relações que se 
estabelecem entre as frases e os períodos, de forma que 
construa uma unidade de sentido, os estudiosos perceberam a 
existência de fenômenos que não conseguiam ser explicados 
pelas teorias sintáticas e/ou pelas teorias semânticas: o 
fenômeno da correferenciação, por exemplo, ultrapassa a 
fronteira da frase e só pode ser melhor compreendido no 
interior do texto. (BENTES, 2007, p.247). 

 

Como dito por Bentes (2007), foi o aparecimento das relações que se 

formam para além das frases, dentro do texto, que fez com que surgisse a 

necessidade de ir mais além e deixar de fazer a análise da frase para o texto, 
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passando a perceber relações mais abrangentes como as retomadas a partir 

da correferenciação, possibilitando uma análise mais unificada e aprofundada 

do texto, pois esse passaria a ser estudado em sua totalidade e não mais em 

partes fragmentadas. 

A segunda fase foi marcada por forte influência do gerativismo de 

Chomsky, defensor de que a linguagem é uma faculdade inata do ser humano, 

pois esse já é predisposto a usar a linguagem naturalmente. Sua teoria foi 

desenvolvida com o auxílio de conceitos matemáticos que tentaram descrever 

e explicar, de modo abstrato, como se dá o funcionamento da linguagem 

humana. Assim, nesta fase, o fenômeno da linguagem por meio dos textos foi 

melhor compreendido, pois surgiram as gramáticas de texto que objetivavam 

determinar o que é texto e as partes que o formam; o que não é considerado 

texto, bem como quais são os diferentes tipos de texto existentes. 

É importante destacar que, na segunda fase, a análise foi invertida, e 

passou do texto para as frases, observando-os como um todo dotado de 

unidade própria. Além disso, de acordo com MARCUSCHI (1999), as 

gramáticas textuais, fizeram com que o texto se tornasse objeto central da 

linguística e ajudaram a criar um sistema de regras compartilhado e 

internalizado (influência gerativista), capaz de permitir a identificação entre um 

conjunto aleatório de palavras ou frases, ou um texto dotado de sentido pleno. 

Por fim, a terceira fase, conhecida também como ―virada pragmática‖, foi 

responsável por enxergar o texto como ferramenta fundamental durante o 

processo de interação social, como frisa BENTES (2007), essa fase é marcada 

por: 

 
Investigar a constituição, o funcionamento, a produção e a 
compreensão dos textos em uso... [adquirindo] particular 
importância... [o] seu contexto pragmático [ou seja,] o conjunto 
de condições externas da produção, recepção e interpretação 
dos textos. (2007, p.251) 

 
Por isso, para Bentes (2007), nesta fase, o texto é visto dentro de um 

contexto comunicacional e situacional resultante de uma atividade humana 

(comunicação) entre falante/ouvinte; autor/escritor, e compreendido como algo 

inacabado e multável, pois é produto do contexto dinâmico em que surge a 

interação social, mediada por ele. 
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Portanto, podemos concluir que, mesmo sem que se perceba, desde o 

acordar até o deitar-se, estamos produzindo textos. A vida é uma constante 

construção textual, cheia de aprendizado por interações com outrem, pois a 

comunicação é um ato inerente ao ser humano, o qual se torna possível graças 

aos textos que produzimos ao longo de toda nossa vida. 

Mas como podemos amarrar a definição do que seria um texto? Quais 

são as partes que o formam? Há alguma distinção entre ele e os demais tipos 

de enunciado ou tudo que é produzido por meio da linguagem, por si só, já é 

um texto? 

Uma possível resposta à questão pode levar em consideração que o 

texto pode ser definido como uma manifestação linguística que produz sentido 

por meio da lógica e harmônica disposição de palavras que possui. Contudo, 

além das definições conceituais apresentadas no início do capítulo, fruto dos 

estudos iniciais na área, encontramos também muitas definições teóricas mais 

recentes a respeito desta temática, dentre elas, podemos citar: 

 
Texto é uma unidade linguística concreta (perceptível pela 
visão ou audição), que é tomada pelos usuários da língua 
(falante, escritor/ouvinte, leitor), em uma situação de interação 
comunicativa específica, como uma unidade de sentido e como 
preenchendo uma função comunicativa reconhecível e 
reconhecida, independentemente de sua extensão.‖ 
(KOCH & TRAVAGLIA, 1992, p.08-09) 

 

Assim, o texto é definido como aquilo que é percebível pelos sentidos, 

produzido por algum indivíduo, a partir de uma necessidade que se apresentou, 

independentemente de sua extensão, e que surge em uma situação na qual se 

utilizou a interação comunicativa. 

Na sua definição de texto, Marcuschi (1983), diz que o texto: 

 
 

Deve ser visto como uma sequência de atos de linguagem 
(escritos e falados) e não uma sequência de frases de algum 
modo coesas. Com isto, entram, na análise do texto, tanto as 
condições gerais dos indivíduos como os conceitos 
institucionais de produção e recepção, uma vez que estes são 
responsáveis pelos processos de formação de sentidos 
comprometidos com processos sociais e configurações 
ideológicas (MARCUSCHI, 1983, p.22). 
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A partir do que foi exposto pelo teórico, o texto, seja ele produzido 

no modo escrito ou oral, compreende uma sequência de atos de linguagem. 

Assim, compreendê-lo apenas como uma sequência de frases, ainda que 

coesas, para Marcuschi, não dá conta de definir o texto em sua totalidade. 

Marcuschi (1983) vai um pouco adiante e ainda diz que as análises textuais 

devem levar em conta as condições gerais em que o texto foi feito, tais como 

aspectos do momento da produção textual, recepção e até mesmo os sentidos 

necessários aos processos sociais e as construções ideológicas em que o texto 

estaria relacionado. 

 

2.2 Os gêneros do discurso: algumas considerações 

 

O termo gênero do discurso pode ser compreendido como formas de 

dizer algo, maneiras de produzir enunciados, a partir de uma necessidade 

apresentada. Logo, os ―modos de dizer‖ surgem no intuito de suprir uma 

necessidade comunicativa dos falantes/escritores. A título de exemplificação, 

digamos que um filho que mora sozinho, sentiu vontade de comer feijão e não 

sabe como prepará-lo. Liga para mãe e pede que ela o ensine a fazer. A mãe, 

por sua vez, irá ensinar a receita com base em um texto que possui as 

características típicas do gênero receita, tais como: ingredientes, modo de 

fazer, tempo de preparo, rendimento, entre outros. Isso mostra que os gêneros 

estão presentes em nosso dia a dia e são fundamentais no processo de 

comunicação. Como pontuou Marcuschi (2008), não há comunicação que não 

seja feita através de algum gênero. 

A palavra ―gênero‖ é de origem latina e vem da fonte Indo-Europeia gen- 

ou gnê-, ―gerar, engendrar, fazer nascer‖. Ainda no campo etimológico, Cunha 

(1986, p. 383) considera gêneros como ―espécies com caracteres comuns, 

espécie, ordem, classe‖. Assim, podemos entender que os gêneros discursivos 

são formas, modos de elaboração de um discurso, a partir de uma necessidade 

que se apresenta. Antes de apresentar conceitos teóricos a esse respeito, 

convém dissertar um pouco sobre a origem dos estudos dentro desse viés. 

Um dos conceitos mais antigos de gênero se deu com Platão - filósofo e 

matemático do período clássico da Grécia Antiga – em seu livro III de A 

República, (308.a.c.) quando apresentou classificações diferentes do gênero 
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poesia, as quais batizou de: tragédia, comédia e épica. Por volta de 384 - 322 

a.C. ainda na Grécia antiga, posteriormente, Aristóteles continuou os estudos 

de Platão, detalhando, com maior ênfase, essa categorização. Para Aristóteles, 

os três grupos seriam: 

 
a) Gênero épico: nessa categoria podemos encontrar a contagem das 

grandes e lendárias histórias épicas, como na obra Os Lusíadas, escrita por 

Camões em (ano). Vale ressaltar que esse gênero foi o precursor de uma 

tipologia textual conhecida hoje como ―narração‖. 

b) Gênero lírico: originou-se com os antigos escritos poéticos que 

presavam pela função poética da linguagem, ou seja, aquela em que se tem a 

predominância da subjetividade do eu lírico, muito presente ainda até os dias 

atuais. 

c) Gênero dramático: a ele está atrelada uma das diversas modalidades 

artísticas: a representação. Nessa modalidade, foram agrupadas os textos que 

embasaram a arte da encenação, dando origem ao teatro, também presente 

fortemente ainda nas culturas de muitos povos. 

 
Como pôde ser observado, o princípio do estudo de gêneros limitou-se a 

uma classificação em apenas três categorias. No entanto, é preciso reconhecer 

que essa classificação inicial, apesar de não contemplar todo o arcabouço que 

circula em volta dos gêneros que se tem conhecimento hoje, serviu de base e 

embrião para muitos outros pesquisadores que decidiram desbravar esse 

campo. 

Dentre eles, podemos citar Mikhail Bakhtin (1997) - filósofo e pensador 

russo, teórico da cultura europeia e das artes -, nome bastante presente entre 

os estudiosos que versam sobre o tema, que em seu livro Estética da criação 

verbal apresentou uma definição acerca dos gêneros como sendo ―tipos 

relativamente estáveis de enunciados‖ (BAKHTIN,1997, p. 262) compostos 

por conteúdo temático, estilo e construção composicional. 

Tomando como referência outro pesquisador, Marcuschi (2002, p. 19), 

encontra-se a seguinte definição para os gêneros: ―caracterizam-se como 

eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos‖. Assim, ambos 

veem os gêneros como um produto a ser moldado, de acordo com a urgência 
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da situação a qual os deu origem e com a qual o sujeito se deparou. A título de 

exemplificação, em um contexto familiar, se alguém tem necessidade de se 

ausentar e precisa informar algo a outro morador que está para chegar, o mais 

comum é que redija um bilhete, deixando em local de fácil acesso, para que ao 

chegar, o outro esteja ciente do que quem saiu queria. É o gênero cumprindo 

seu papel: atender à necessidade comunicativa das pessoas. 

Outra definição que pode ser apresentada aqui é a de Koch (2003). Para 

ela, os gêneros são ―entidades escolhidas tendo em vista as esferas de 

necessidade temática, o conjunto dos participantes e a vontade enunciativa ou 

intenção do locutor‖ (2003, p. 54), logo, os gêneros retomam constantemente a 

situação que o originou. Na verdade, eles surgem a partir de um querer dizer 

de alguém, que construirá um enunciado visando atender tal necessidade. 

Dessa forma, tendo em vista que os gêneros do discurso surgem de 

situações mais diversificadas possíveis, a fim de atender a uma intenção do 

locutor, pode-se depreender que eles, devido a essa característica, inúmeros 

serão, de ilimitadas formas e temáticas se apresentarão, como pontua Fiorin 

(2006, p. 63): ―a riqueza e a variedade dos gêneros são infinitas, uma vez que 

as possibilidades da ação humana são inesgotáveis e cada esfera de ação 

comporta um repertório significativo de gêneros do discurso‖. 

A partir das definições apresentadas, pode-se afirmar que os gêneros 

representam uma escolha entre as possibilidades que se tinha para dizer algo, 

que será mediada por várias implicações tais como, intenção comunicativa, 

contexto histórico, estilo, temática, enunciado, entre outros elementos 

influenciadores. 

Sobre esse assunto, o nome de Bakhtin (1997) é um dos pioneiros a 

teorizar a respeito. Antes disso, se estudava, mas não no sentido de 

sistematizar, desenvolver uma teoria que pudesse ser inserida no rol dos 

estudos linguísticos. Assim, a partir de seus esforços, surgiu dentro do campo 

de estudos da linguagem, a ―ala‖ dos gêneros discursivos. 

Mas o que são gêneros discursivos na visão desse teórico? A que 

conclusões chegou sobre esse tema após se dedicar a estudá-lo? Uma das 

definições mais conhecidas elencada por ele foi: ―Qualquer enunciado 

considerado isoladamente, é claro, individual, mas cada esfera de utilização da 



21  

língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciado, sendo isso que 

denominamos gêneros do discurso.‖ (BAKHTIN,1997, p.297). 

Logo, o conceito de Bakhtin concebe os gêneros a partir de três 

elementos: 

a) Social - que considera que os gêneros surgem dentro desse contexto 

pois é produto da interação dos sujeitos que fazem parte de um círculo social; 

b) Histórico - uma vez que admite que há uma instabilidade, proveniente 

do acompanhamento das mudanças que a variante tempo/história exerce sobre 

a língua e sobre os sujeitos que a utilizam; 

c) Ideológico - fruto do conhecimento que é proveniente da cognição, 

pois os gêneros são fruto de uma interação entre aquisição da língua e 

construção do indivíduo enquanto usuário da mesma, que a utiliza 

constantemente para produzir seus ―tipos relativamente estáveis de 

enunciados‖. 

A partir do entendimento dessa primeira definição de GD extraída da 

teoria de Bakhtin, convém afirmar também que não só esse como também 

muitos outros teóricos que versam a respeito, reconhecem que por se tratar de 

uma teoria inserida dentro dos estudos da linguagem, é preciso compreender 

que toda manifestação da linguagem é produzida em volta de um enunciado. O 

próprio Bakhtin ressaltou sua importância: 

 
 

Ignorar a natureza do enunciado e as particularidades do 
gênero que assinalam a variedade do discurso em qualquer 
área do estudo linguístico leva ao formalismo e à abstração, 
desvirtua a historicidade do estudo, enfraquece o vínculo entre 
a língua e a vida. (BAKHTIN, 1979, p. 282) 

 
Ou seja, para ele, ignorar os conceitos de enunciados nos estudos 

linguísticos seria estudar a língua pela língua, a estrutura pela estrutura 

voltando-se a um mero formalismo, deixando de lado o uso e funcionamento 

social como um todo. Portanto, o enunciado pode ser definido como um todo 

comunicativo, influenciado pelo meio social e histórico no qual surgiu. 

Assim, para entender conceito de enunciado na visão de Bakhtin, é 

preciso diferenciá-lo de sentença/oração, pois estes não compreendem um 
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todo e sim apenas uma parte que compõe o enunciado, como ele mesmo 

pontua: 

 
A oração enquanto tal, em seu contexto, não tem capacidade 
de determinar uma resposta; adquire essa propriedade (mais 
exatamente: participa dela) apenas no todo de um enunciado. 
A oração que se torna enunciado completo adquire novas 
qualidades e particularidades que não pertencem à oração, 
mas ao enunciado, que não expressam a natureza da oração, 
mas do enunciado e que, achando-se associadas à oração, 
completam-na até torná-la um enunciado completo. (...) As 
pessoas não trocam orações, assim como não trocam palavras 
(numa acepção rigorosamente linguística), ou combinações de 
palavras, trocam enunciados constituídos com a ajuda de 
unidades da língua — palavras, combinações de palavras, 
orações; mesmo assim, nada impede que o enunciado seja 
constituído de uma única oração, ou de uma única palavra, por 
assim dizer, de uma única unidade da fala (o que acontece 
sobretudo na réplica do diálogo), mas não é isso que 
converterá uma unidade da língua numa unidade da 
comunicação verbal (BAKHTIN, 1997, p. 297). 

 
Logo, o ato de comunicar não se faz só por meio de simples orações 

produzidas com palavras, mas sim por enunciados que são estruturas 

construídas por meio da combinação desses elementos, a fim de estabelecer 

um discurso. Porém, o autor reconhece que nada impede que o enunciado seja 

construído até mesmo por uma palavra apenas, pois dependerá da situação e 

contexto em que se insere dada comunicação, como por exemplo, na resposta 

que se dá uma pergunta como sendo ―sim ou não‖, dentro de um diálogo entre 

sujeitos. 

Tomando como referência outro pesquisador, encontramos em 

Benveniste (1974) que o enunciado é a "colocação em funcionamento da 

língua por um ato individual de utilização" (1974, p.80). 

Assim, pode-se concluir que outra característica dos enunciados é que 

eles carregam um pouco das particularidades de quem os proferiu, ou seja, 

levam consigo a marca do ―eu‖ de quem os criou. Como Fiorin (1995, p. 26) 

mesmo pontua ―a categoria de pessoa é essencial para que a linguagem se 

torne discurso‖, logo, o sujeito é o precursor do enunciado, e este revela muito 

a respeito do outro. 

Ainda de acordo com Fiorin (1995), existem várias competências 

necessárias para a produção de um enunciado, são elas: linguística, discursiva, 
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textual, interdiscursiva, intertextual, pragmática, situacional, etc. Logo, 

podemos depreender que o enunciado requer a interação de várias habilidades 

que devem estar presentes em um sujeito, habilidades estas desenvolvidas 

desde o nascimento, e que são aprimoradas ao longo do desenvolvimento e da 

aquisição do conhecimento, e de certa forma contribuem para a elaboração dos 

enunciados pelos sujeitos. 

Relacionando os conceitos apresentados com o foco desta, pesquisa, 

podemos afirmar que o modo dos alunos redigirem um texto, vai muito além da 

demonstração de conhecimento do saber ou não dissertar, narrar, argumentar, 

descrever, informar, persuadir, pois revela nas entrelinhas muito da construção 

dos mesmos como pessoas, da sua formação cidadã, da formação cultural e 

educacional que tiveram acesso tanto no contexto familiar, quanto escolar. 

Partindo do pressuposto dos conceitos de texto, gêneros, e enunciado, é 

ainda necessário descrever acerca dos tipos textuais, responsáveis por agrupar 

os gêneros de acordo com suas características em comum, construídos a partir 

de enunciados responsáveis por compor os textos, algo que será feito na 

próxima seção. 

 
2.3 Tipologia textual 

 
 

Devido à diversidade dos gêneros, foi preciso categorizá-los, reunindo- 

os a partir de aspectos e funcionalidades em comum, e é aí que aparecem os 

conceitos de ―tipos textuais‖. Estes compõem uma esfera bem mais abrangente 

do que os outros conceitos definidos até aqui. Se o texto é definido como um 

enunciado que comporta um sentido e o gênero como a maneira de produzir 

esse texto, os tipos textuais atuam no sentido de agrupar os gêneros de acordo 

com a finalidade que possuem, aqui está a razão para não usá-los como sendo 

sinônimos e sim como conceitos complementares um do outro. 

Travaglia (1991, p. 39-61) considera a tipologia como a possibilidade de 

particularização, de singularização dos discursos e, ao mesmo tempo, de 

sistematização e análise. Ou seja, as tipologias agrupam os gêneros de acordo 

com particularidades e singularidades que se apresentam em comum, 

permitindo que se conheça a funcionalidade prévia do texto, devido a essa 

sistematização. 
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Para melhor compreender, podemos citar como exemplos de tipos 

textuais: 

 Argumentação: consiste em textos que defendem uma tese a respeito de um 

tema, com base na seleção de argumentos feita a escolha do autor do texto. A 

principal característica da escrita dessa tipologia é a persuasão. Artigo de 

opinião, carta-argumentativa, são exemplos. 

 Narração: se resume na contagem de histórias, a partir de enredo, presença de 

personagens, precisão de tempo e espaço no qual se darão os fatos, e a figura 

do narrador, responsável por transmitir a história ao leitor. Conto, fábula, 

romance, novela, são exemplos. 

 Injunção: textos dessa natureza trazem consigo um ensinamento e são 

produzidos quando o objetivo é instruir alguém, dando-lhes o passo a passo, 

em detalhes minuciosos, de como, preparar/fazer, algo. Receita culinária, 

Manual, Bula, são exemplos. 

 Descrição: pode ser classificado como descritivo o texto que apresenta, em 

riqueza de detalhes, informações sobre o objeto, pessoa, lugar, etc. a ser 

descrito. Rótulo, Relato, Biografia, podem ser citados como exemplos. 

 Exposição: os textos expositivos tem como objetivo trazer informações sobre 

um objeto ou fato, é típico do meio jornalístico. Entrevistas, Conferências, são 

exemplos. 

Portanto, os tipos textuais dão conta de reunir cada texto formado por 

um gênero, dentro de uma tipologia. Assim, para cada uma das tipologias 

apresentadas, temos não apenas um gênero que a represente, mais sim 

diversos, dependendo das necessidades comunicativas. 

 
2.4 O ensino dos gêneros: teoria x prática 

 
 

Nos últimos anos, os professores de língua portuguesa, sobretudo as do 

nível médio, têm procurado adotar uma postura mais pragmática, ou seja mais 

pareada ao uso propriamente dito da língua, sobretudo no que corresponde ao 

ensino da ―produção textual―, uma vez que tem procurado deixar de ser formal, 

pois grande parte dos professores tem deixado de usar o texto como pretexto 

para se ensinar as normas gramaticais, embora ainda existam aqueles que 
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prefiram se manter dentro dos moldes do ensino tradicionalista. Pode-se 

justificar essa mudança devido a modificação pela qual também passou a 

avaliação de linguagens, deixando de cobrar aspectos mais 

tradicionalistas/formais, para abordar conteúdos que se aproximem mais da 

realidade dos alunos. 

Assim, devido a essa mudança, muitos professores têm dado espaço 

para o ensino de novos conceitos, novas teorias que buscam adotar uma 

perspectiva mais atual e menos formalista sobre o ensino da língua. Pode-se 

afirmar que essa mudança começou a acontecer após a publicação dos PCN‘s 

– Parâmetros Curriculares Nacionais - da Língua portuguesa em (1997), 

atrelado também a alguns trabalhos de tradução feitas por Roxane (2000, 

2004), dentre as quais, ―Gêneros orais e escritos na escola‖, organizado e 

traduzido por ela, no qual a linguagem é compreendida como algo a não ser 

ensinado, pois ela por si só está presente no contexto da sala de aula, seria 

assim, ferramenta adquirida pelos alunos antes mesmo de chegar ao ambiente 

escolar. Outra contribuição, escrita pela própria autora, foi a obra: ―A prática de 

linguagem em sala de aula: praticando os PCN’s”. Nela, encontram-se 

informações que ajudam a compreender e transformar as práticas sugeridas 

nos PCN´s em algo, de fato, concreto, abordando questões que vão desde a 

organização de programas de ensino, até a preparação e uso de materiais 

didáticos e de procedimentos de sala de aula. Há, ainda, as contribuições dos 

autores integrantes do Grupo de Genebra (Bronckart, Dolz, Schneuwly) os 

quais serviram de base para elaboração do documento citado, assim como as 

ideias bakhtinianas. Deste modo, convém discorrer um pouco a respeito das 

contribuições destes autores a respeito do ensino da língua a partir dos 

gêneros. 

De acordo com os PCN´s da Língua Portuguesa, o ensino da língua 

deve estar o mais associado possível à realidade dos alunos: ―as práticas de 

ensino devem partir do uso possível aos alunos para permitir a conquista de novas 

habilidades linguísticas‖ (1998, p.18). 

Assim, o ensino deve se dar de maneira que esteja pareado à realidade 

dos alunos, pois os mesmos devem aprender com uma metodologia que se 

assemelhe ao que ocorre diariamente nas suas práticas discursivas. 
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Podemos observar também que os PCN‘s trazem a definição de gênero 

a luz da ótica de Bakhtin: 

 
Os vários gêneros existentes, por sua vez, constituem formas 
relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura, 
caracterizados por três elementos: conteúdo temático, estilo e 
construção composicional. (BRASIL, 1998, p. 23) 

 

Logo, percebe-se que os PCN‘s adotaram uma visão sobre gêneros que 

dá conta de reconhecê-los em toda sua abrangência, contribuindo para que o 

professor também reconheça e insira em suas aulas tal noção. É um 

documento que, de certa forma, tenta ―uniformizar‖ o ensino não só da Língua 

Portuguesa, como também de todas as disciplinas que compõem a grade 

curricular, o que o fez ganhar notoriedade no campo do ensino em geral. 

Os PCN´s também fazem alusão aos gêneros, comparando-os às 

―famílias de textos‖ onde são agrupados os gêneros de acordo com as 

semelhanças em termos de finalidade, estrutura, suporte em que aparecem, 

linguagem predominante entre outras características comuns. 

Além de conceituar, os PCN‘s também trazem orientações sobre como 

deve acontecer o ensino dos gêneros no âmbito escolar. Uma dessas 

orientações é no sentido de se respeitar a divisão dos conteúdos por ciclos os 

quais possuem valores, normas e atitudes que se espera que o aluno atinja no 

final de cada ciclo, como também quais gêneros são recomendados para se 

trabalhar com os alunos dentro de cada ciclo. 

No caso do tipo textual dissertativo-argumentativo, é notório que seu 

ensino se dá, com maior ênfase, no Ensino Médio, sobretudo na etapa que 

corresponde ao seu fim (3ª série), em virtude de muitos exames, que são 

utilizados como forma de avaliação para ingresso no nível superior, solicitarem 

uma ―redação‖ a qual fará parte da nota final, e que, dependendo da nota 

obtida, servirá de passaporte para o ingresso no curso de nível superior 

desejado. Assim, convém discutir um pouco sobre o ensino da língua, no que 

tange o viés dos gêneros discursivos. 

Tomando como referência Rojo apud Kalantzis e Cope (2006), podemos 

constatar que a educação linguística que deve ser oferecida a um aluno 

inserido em um contexto multicultural, se configura: como aquela que possa 

trazer aos alunos ―projetos (designs) de futuro‖ que considerem três 
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dimensões: a da diversidade produtiva (no âmbito do trabalho), a do pluralismo 

cívico (no âmbito da cidadania) e a das identidades multifacetadas (no âmbito 

da vida pessoal) (KALANTZIS; COPE, 2006) 

Ou seja, na visão da autora, o ensino da língua deve abarcar três 

características primordiais a construção do indivíduo não apenas como sujeito 

que faz uso da linguagem, mas também como ser social, que interage e é 

influenciado culturalmente pelo meio em que vive. 

Desse modo, podemos inferir que os gêneros dão conta de tornar essa 

visão do ensino da língua possível, uma vez que eles são produto das práticas 

sociais, logo, contribuem para registrar e transmitir aspectos culturais, 

históricos e sociais de determinados lugares e épocas passadas. 

No entanto, foram os pesquisadores que integram o ―grupo de Genebra‖ 

(Bronckart, Dolz, Schneuwly) que introduziram a ideia de utilizar gêneros 

textuais como instrumento, como ponto de partida para o ensino. Os teóricos 

Dolz e Schneuwly (1998) descrevem os benefícios de se ensinar a partir dos 

gêneros, tomando como referência os dois principais agentes deste processo: 

professor e aluno: 

 
Uma proposta de ensino/ aprendizagem organizada a partir de 
gêneros textuais permite ao professor a observação e a 
avaliação das capacidades de linguagem dos alunos; antes e 
durante sua realização, fornecendo-lhe orientações mais 
precisas para sua intervenção didática. Para os alunos, o 
trabalho com gêneros constitui, por um lado, uma forma de se 
confrontar com situações sociais efetivas de produção e leitura 
de textos e, por outro, uma maneira de dominá-los 

progressivamente. (Dolz e Schneuwly, 1996, p. 57) 

 
Assim, o método de ensino da língua, que tem por base os gêneros 

textuais, permite ao professor conhecer melhor as habilidades e as falhas que 

ocorrem durante o processo de aprendizagem do aluno, podendo assim 

fornecer um suporte mais completo. Já o aluno, é beneficiado com essa 

modalidade por ter contato desde cedo com os mais variados gêneros, o que 

contribuirá para atingir o êxito nas práticas discursivas das quais irá participar. 

Bronckart (2003) também vai de encontro com esse pensamento quando 

afirma que: 
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Os textos são produtos da atividade humana e, como tais, 
estão articulados às necessidades, aos interesses e às 
condições de funcionamento das formações sociais no seio das 
quais são produzidos. (BRONCKART, 2003, p. 72.) 

 

Nesta visão, os gêneros são vistos por meio de um interacionismo 

sócio-discursivo, que os vê como produto das relações sociais com as quais os 

indivíduos interagem, fazendo uso das modalidades textuais apropriadas para 

cada situação. 

Por fim, qual seria a prerrogativa de se ensinar os gêneros no ambiente 

escolar? Em que isso contribuiria para a formação do aluno enquanto usuário 

da língua? É simples: os gêneros, de certa forma, devido a sua característica 

padronística, dão conta de organizar as relações sociais, pois trazem consigo 

características textuais e discursivas que fazem parte das atividades culturais e 

sociais, por isso, nada mais justo do que possibilitar ao aluno este aprendizado 

em sala de aula, garantindo o contato com as mais diversas práticas sociais. 

No entanto, é preciso reconhecer que embora o cenário do ensino dos 

gêneros tenha mudado, saído do tradicional questionário chamado de 

―interpretação textual‖ com perguntas triviais: o que você entendeu sobre o 

texto? Quais são os personagens? Qual a sua opinião sobre o texto? Ou até 

mesmo, aquele tipo de atividade em que se vale do texto para se estudar 

normas gramaticais, em um ensino de gramática ―pseudo-contextualizada‖. 

Atualmente, o que predomina é o ensino de praticamente apenas um tipo de 

texto, sobretudo na 3ª série do Ensino Médio: o texto dissertativo 

argumentativo. 

Ou seja, ainda é possível encontrar, em muitas realidades, um ensino de 

língua tradicionalista/normativo, que dificulta a formação do senso crítico, 

sobretudo no universo da 3ª série, onde o que tem predominado é o trabalho 

com o texto dissertativo argumentativo. É certo que o aluno da 3ª série busca 

se preparar para conseguir a aprovação para chegar ao nível superior. Mas se 

a escola deve ser responsável por formá-lo para as mais diversas situações, 

porque focar apenas em uma modalidade textual se ao longo de sua vida não 

existirá apenas o ENEM e outras provas com as quais irá se deparar? Rojo 

(2002) ao explanar sobre a Língua apresenta uma sugestão sobre como o seu 

ensino deve acontecer, suas palavras corroboram com o pensamento descrito: 
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Língua é um sistema de signos específico, histórico e social, 
que possibilita ao homem significar o mundo e a sociedade. 
Assim, aprendê-la é aprender não somente as palavras é saber 
combiná-las em expressões complexas, mas aprender 
pragmaticamente os seus significados e, com eles, os modos 
pelos quais as pessoas entendem e interpretam a realidade e a 
si mesmas (BETH 1997, p. 7, apud ROJO, 2002, p. 17). 

 
É preciso entender que o aluno do Ensino médio não deve ser visto 

apenas como aquele que poderá trazer mais um destaque para a escola em 

termos de índices de aprovação em exames, mas sim como alguém que deve 

ser preparado para toda e qualquer situação que surgir na qual será preciso 

fazer uso da linguagem, para que por meio dela, consiga dar sentido ao mundo 

a sua volta. 

Assim, o professor deve agregar ao seu planejamento conteúdos que 

trabalhem os mais variados gêneros e suas situações de uso, valendo-se do 

pressuposto de que a língua é dinâmica e, portanto, seu ensino não deve está 

envolto em apenas um gênero, pois as práticas discursivas não ocorrerão 

sempre do mesmo modo, logo, exigirão conhecimento apropriado para lidar 

com elas, que só estará presente no acervo do aluno se o mesmo for 

apresentado a grande diversidade dos gêneros. 

Por tudo isso, reconhecemos a dificuldade de ter um planejamento que 

envolva o ensino da língua por meio dos gêneros, uma vez que muitos são os 

aspectos que devem ser observados durante o ensino da língua. Concordamos 

com Brandão (2010) quando estabelece para ele tal objetivo: 

 
(i) O objetivo maior do ensino de Língua Portuguesa é 
desenvolver a competência de leitura e produção textual; (ii) a 
unidade textual em toda a sua diversidade de tipos e gêneros, 
nos diferentes registros, variedades, modalidades, consoantes 
as possíveis situações sociocomunicativas – deve ser o ponto 
de partida e de chegada das aulas de Português; e, (iii) os 
elementos de natureza formal relativos aos diferentes níveis de 
gramática – são essenciais para a construção do texto 
(BRANDÃO, 2010, p. 9-10). 

 

Embora existam muitos obstáculos, o professor deve insistir no trabalho 

do ensino de Língua Portuguesa tomando como referência o texto, para que 

possa desenvolver a competência textual e de leitura no aluno. Logo, fugir da 
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―decoreba‖ e investir em uma didática que incentive o desenvolvimento do 

pensamento crítico através dos textos é o melhor caminho que os docentes de 

Língua Portuguesa podem escolher, para que seja garantido um resultado mais 

satisfatório. 

Por fim, ressaltamos a importância dos gêneros discursivos, sobretudo 

do seu ensino no contexto escolar, pois esses se constituem como uma 

manifestação da linguagem capaz de proporcionar a interação social, o resgate 

histórico e cultural de um povo, a mediação entre o sujeito e o outro integrante, 

no momento da comunicação, prática que está presente no dia a dia de todos, 

e que só é possível devido a existência dos gêneros. 

 

2. 5 A importância da compreensão e interpretação textual para a escrita 

dos gêneros 

 
Nesta seção, abordaremos a relação que há entre o processo de escrita 

da dissertação solicitada pelo Enem e a compreensão dos alunos sobre o que 

diz a proposta de redação conhecida no momento da prova, como também a 

aplicação das diretrizes da cartilha do participante, lançada anualmente pelo 

Inep. Ou seja, mostraremos o quão é necessário partir de um bom 

entendimento do que é solicitado pelo exame, para que o resultado final tenha 

o melhor êxito possível. 

A compreensão é uma ferramenta indispensável em qualquer ato que 

envolva a linguagem. Pode-se definir por compreensão a atribuição de 

significado ao que foi lido, ouvido ou visto. Assim, tal processo se realiza por 

meio da interação entre os sentidos visão, audição e a capacidade de 

raciocinar, produzir inferências a partir do que foi lido/ouvido; com aquilo que é 

conhecido através dos enunciados presentes nos textos, ou até mesmo ser 

capaz de atingir um nível mais profundo da compreensão, o da interpretação, 

relacionando a nova informação com outros conhecimentos já internalizados. É 

importante ressaltar também que nas teorias que iremos citar adiante, esses 

conceitos ora vão ao encontro do que descrevemos, ora apresentam-se com 

algumas divergências que serão pontadas mais adiante. 

Assim, podemos dizer que embora para muitos a compreensão e a 

interpretação sejam sinônimos, ambos proporcionam diferentes resultados com 



31  

relação ao conhecimento do que foi lido. Quando se compreende um texto, o 

leitor conseguiu decodificar e aferir sentido ao objeto de sua leitura, houve 

compreensão. Porém, quando há interpretação, pode-se dizer que o leitor 

chegou a um lugar além daqueles que ficaram apenas no campo da 

compreensão, pois a interpretação permite ultrapassar os limites do 

entendimento textual e chegar ao nível das inferências, analogias, contrapontos 

entre o texto e os conhecimentos que já estavam armazenados. Esse é o nível 

que permite o leitor ativar o senso crítico e construir uma aprendizagem mais 

efetiva. 

Tomando como referência a teoria de Cabral (1986), compreender um 

texto seria captar sua temática, reconhecer e absorver os tópicos principais do 

texto, identificar a sintaxe e a semântica da língua que foram utilizadas, bem 

como as regras textuais e a depreensão de novas palavras que fizerem parte 

do texto. Logo, de acordo com a visão apresentada, o ato de compreender 

estaria voltado apenas para aspectos superficiais de todo o contexto que há em 

volta das questões que envolvem a leitura. 

Por outro lado, encontramos ainda em Cabral (1986), que a 

interpretação seria o momento em que o leitor deve usar sua capacidade 

crítica, pois quando se interpreta, se faz julgamentos sobre o que foi lido. Desta 

forma, a interpretação permite ir além dos caminhos alcançados durante o 

momento da compreensão, permitindo a ativação do capacidade crítica e 

reflexiva do leitor. 

Nota-se, assim, a divergência de significados dos conceitos de 

compreensão e interpretação, Silva (1987, p ) pode ajudar a perceber essa 

divergência quando diz que ―a interpretação difere da compreensão no sentido 

de ampliação de conhecimentos, no sentido de explicitação das possibilidades 

de significação de documento projetadas pela compreensão‖. 

É importante destacar também que existe um elo criado entre o texto e o 

leitor no momento da leitura, conforme pontua Kleiman (1997 p.31), seja qual 

for a modalidade, escrita ou falada, é certo que ―existe uma relação entre o 

sujeito leitor e o texto enquanto objeto, entre linguagem escrita e compreensão, 

memória, inferência e pensamento‖, portanto, essa relação deve ser construída 

com muita atenção de ambas as partes, para que se possa obter o significado 

mais leal possível ao que estava posto nas linhas escritas pelo redator do texto. 
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No caso específico das redações analisadas neste trabalho, podemos 

dizer que o entendimento ideal da Proposta de redação e das diretrizes da 

Cartilha do participante será determinante para o sucesso ou não do 

participante, chegando a custar até mesmo sua aprovação no exame. 

Retomando a discussão, não há como falar em compreensão e 

interpretação sem incluir o laço que existe entre eles e a leitura. Paulo Freire 

(1988) em seu livro ―A importância do ato de ler‖ faz um apanhado acerca da 

leitura, que para ele consiste em ler para conhecer e ler para tornar-se. Afirma 

também que a ―leitura de mundo precede a leitura da palavra‖, evidenciando a 

relação que existe entre o conhecimento de mundo, adquirido pelo indivíduo 

desde o nascimento, e o quanto ele influencia/determina a posterior leitura da 

palavra. Assim, para Freire (1998) o significado aferido aos textos parte daquilo 

que já conhecíamos antes mesmos de realizar a leitura, portanto transcende as 

linhas escritas para se chegar a compreensão. 

Ainda sobre essa relação entre a leitura e a compreensão, Caruso 

(2007) em seu artigo: Interpretação de texto: Para entender, identifique os 

símbolos, dialoga com o pensamento de Freire (1998), pois transmite a ideia de 

que a leitura faz parte do processo de conhecimento do mundo, pois é por meio 

da leitura que damos sentido as coisas que nos rodeia, uma vez que os textos 

com os quais nos deparamos diariamente estão repletos de signos e somos 

capazes de dar sentido a eles através da leitura, da compreensão e da 

interpretação desses múltiplos signos que os compõem. 

Kleiman (2008) também compartilha desse pensamento, pois para ela a 

compreensão se faz entre o conhecimento prévio e as informações 

encontradas no momento da leitura: 

 
―É mediante a interação de diversos níveis do conhecimento 
tais como: o conhecimento linguístico, o textual, o de mundo 
que o leitor consegue construir o sentido do texto‖ (KLEIMAN, 
2008, p.13) 

 
No caso específico das redações que compõe nosso corpus, os alunos 

precisam ativar tanto o que sabem previamente sobre como se faz um texto, 

como também as informações dadas no momento da aplicação da prova sobre 

como deve ser feita a redação, além da relação entre as informações dos 
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textos de apoio sobre o tema que a redação deve abordar e aquilo que já se 

sabia ou pode estar relacionado à temática. 

Mas como acontece esse processo de compreensão? O que leva 

a confirmação de que houve ou não de fato a compreensão? Qual a relação 

entre o ato de compreender e interpretar? Para auxiliar nesses 

questionamentos Miguel, Perez e Pardo (2012) discutem que a compreensão 

pode ocorrer em dois níveis distintos: a compreensão superficial na qual o leitor 

absorve apenas o significado do texto e a compreensão profunda, na qual o 

leitor alcança a interpretação, sendo capaz de perceber e relacionar 

informações além do que estava posto nas linhas. 

Logo, fica claro que o teórico aponta o que entendemos por 

interpretação como sendo um nível mais avançado da compreensão. É 

importante destacar que a ação de compreender por meio da leitura deve estar 

relacionada o mais próximo possível do segundo nível classificado por eles, o 

da interpretação, para que se tenha um entendimento eficaz e a ativação do 

senso crítico dos leitores. 

De igual modo, King (2007) pontua que no tocante a compreensão, 

também existem dois níveis a profunda e a rasa, havendo distinção entre 

ambas no que se refere ao grau de coerência da representação mental, pois 

para ela, enquanto a primeira exige do leitor maior elaboração e ativação de 

seus conhecimentos (de mundo, esquemas etc.), a segunda se caracteriza 

pela captura das informações mais objetivas explícitas no texto. Assim, a 

autora apresenta os conceitos de interpretação e compreensão 

respectivamente. 

Tomando como referência a contribuição de Solé (1998, 2003) apud 

Roazzi (2013), Hodges (2013), Queiroga(2013), Asfora (2013) e Roazzi (2013) 

a compreensão seria processo dinâmico de construção de significados que 

exige um leitor que processe, critique, contraste e avalie as informações 

veiculadas no texto, ou seja, o conceito de compreensão estaria equiparado ao 

da interpretação. Por sua vez, eles trazem outro conceito, o da decodificação 

que estaria relacionado a capacidade de reconhecer e nomear corretamente as 

palavras que compõem um texto, coincidindo assim com o conceito de 

compreensão apresentado nesta seção. 
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Em resumo, diante das teorias apresentadas, há muitas interpretações 

acerca dos conceitos de compreensão e interpretação delimitados no início 

deste capítulo. Porém, sobre eles, pode-se depreender que existem aspectos 

diferentes em se tratando da maneira (mais profunda ou superficial) como nos 

apropriamos daquilo que lemos ou ouvimos. Tendo isso em vista, é preciso que 

essa apropriação seja a mais profunda possível, a fim de que se aproveite ao 

máximo as ideias contidas nos enunciados utilizados como ferramenta de 

aquisição de novos conhecimentos. 
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3 ENEM: SISTEMA DE AVALIAÇÃO PARA ACESSO AO ENSINO 

SUPERIOR NO BRASIL 

 
Neste capítulo, explicaremos um pouco sobre o ENEM, mostrando sua 

origem, fundação, seus objetivos e funcionalidades. Trataremos também a 

respeito da parte da prova que mais nos interessa: a redação e, ao final, 

procuramos categorizar o texto solicitado no exame como sendo uma tipologia 

textual ou um gênero discursivo. 

 

3. 1 ENEM: origem, definição e funcionalidade 
 

O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, consiste em uma avaliação 

criada no ano de 1998, a princípio, com o objetivo apenas de medir o nível 

acadêmico dos alunos que cursavam o Ensino Médio, e a partir dos resultados 

obtidos, traçar estratégias para ajudar a melhorar o desempenho dos alunos. A 

participação era opcional, pois o mesmo só possuía esse caráter investigativo. 

Com o passar dos anos, o exame começou a servir de atestado de 

conclusão do Ensino Médio para alunos maiores de 18 anos e também 

algumas instituições de ensino superior, especialmente as de caráter público, 

passaram a utilizá-lo como forma de ingresso em suas universidades. No ano 

de 2017, a prova deixa de garantir a conclusão do ensino médio e passa a 

valer apenas como ―passaporte‖ para o ensino superior. 

A elaboração da prova é feita mediante a confecção de um banco de 

questões criadas por um grupo de docentes universitários que atuam nas redes 

pública e privada, e são inspecionadas / revisadas pelo Instituto Nacional de 

estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. O conteúdo que 

serve de suporte para elaboração da prova é definido com base nas matrizes 

de referência de quatro áreas do conhecimento: 

 Linguagens, códigos e suas tecnologias: Língua portuguesa, Língua 

estrangeira Moderna, Literatura, Artes, educação Física, e tecnologias da 

informação; 

 Matemática e suas tecnologias: matemática; 

 Ciências da natureza e suas tecnologias: Química, Física e Biologia; 
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 Ciências humanas e suas tecnologias: Geografia, História, Filosofia, Sociologia, 

e Conhecimentos Gerais. 

A elaboração da prova é feita seguindo as determinações adotadas pelos 

PCNEM, Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, criados no 

ano 2000. O exame é composto por 180 questões mais uma redação. 

O Enem possui validade em toda a extensão nacional e além disso, passou 

a ser usado também em Portugal, permitindo a acesso de estudantes 

brasileiros ao país na forma de intercâmbio, feito possível graças a mudança 

na legislação portuguesa, que por meio do Decreto-Lei n.º 36, publicado em 10 

de março de 2014, regulamentou o estatuto do estudante internacional no país 

lusitano. 

Desde sua fundação até os dias atuais, o exame tenta se aprimorar, se 

modernizar, e neste ano de 2020, irá experimentar, a aplicação de forma online 

/virtual, para estudantes que optaram por realizar a prova sob os moldes dessa 

nova versão. 

Portanto, podemos dizer que a cada aplicação, o ENEM se consolida como 

meio de entrada, hoje quase exclusivo, para o nível superior, e também no 

nível técnico, mesmo com pouco tempo de existência (vinte e dois anos) desde 

a sua primeira aplicação. 

Convém discutir ainda nesta pesquisa a respeito de uma parte da prova 

muito importante para aqueles que desejam ingressar no nível superior: a 

prova de redação, etapa da prova que possui grande peso, capaz inclusive de 

determinar a entrada ou não do estudante no curso de sua preferência. 

 

3. 2 Descritores e competências exigidas na redação do ENEM 

 
É durante o processo de alfabetização que o indivíduo passa a ter um 

contato mais aprimorado com a escrita. Antes de aprender a escrever e ler o 

aluno se relaciona com a língua por meio da interação com as outras pessoas 

a sua volta, o que possibilita que aprenda a desenvolver a fala, o que o ajudará 

posteriormente no desenvolvimento da escrita. 

Assim, esse processo de interação por meio da fala e sons que ocorre 

antes do desenvolvimento da escrita, é muito importante, pois ajuda a construir 

o conhecimento de mundo que irá servir de bagagem futuramente para 
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produção dos textos, como pontuou Paulo Freire (1992) ―a leitura de mundo 

precede a leitura da palavra.‖ 

Deste modo, pode-se afirmar que o contato com os textos ocorre desde 

os primeiros dias de vida, quando o bebê é estimulado pela mãe ao interagir 

com ele. Porém, é durante o processo de alfabetização e no final dele, após 

garantir o aprendizado da leitura e escrita, que o contato com os textos se dá 

mais diretamente. Essa relação, conforme o tempo vai passando, se torna cada 

vez mais consolidada, o aluno vai ampliando seus conhecimentos linguísticos a 

medida que vai tento contato com os mais variados gêneros e tipos textuais ao 

longo da vida estudantil. 

Contudo, é durante o ensino médio, sobretudo na 3ª série, que a 

tipologia dissertativa / argumentativa passa a ser trabalhada de forma mais 

intensa, principalmente após o ENEM passar a ser o meio mais utilizado para 

ingresso em nível superior, devido a prova conter a solicitação da escrita de um 

texto dissertativo / argumentativo. 

A redação solicitada pelo ENEM consiste em um texto escrito em prosa, 

na tipologia dissertativa argumentativa, que deve ser escrita no padrão culto da 

língua, abordando em todo seu conteúdo o tema dado. Como aparece todo ano 

na própria prova: 

 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita 
formal da língua portuguesa sobre o tema ―Manipulação do 
comportamento do usuário pelo controle de dados na internet‖, 
apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos 
humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e 
coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
(INEP, 2019, p. 14) 

 

Diante disso, Cereja e Magalhães (2013, p. 378) acrescentam que, 
 

Dissertar é o mesmo que explanar sobre um tema, desenvolvê- 
lo. Em princípio, o texto dissertativo não tem como finalidade a 
persuasão, e sim a transmissão de conhecimentos. [...]. Por 
essa razão, o que se espera do estudante é que analise e 
discuta o tema apresentado, defenda seu ponto de vista e, às 
vezes, proponha soluções. A dissertação escolar tem uma 
estrutura formada por três partes convencionais – a tese (ou 
ideia principal), o desenvolvimento e a conclusão. 



38  

Além disso, com intuito de ajudar na preparação dos alunos, anualmente 

é lançado uma Cartilha do participante. Ela conta com instruções, dicas e 

modelos de redações feitas por alunos que conquistaram nota mil, a fim de 

fornecer esse suporte à preparação dos alunos. Com relação a estrutura que 

os alunos devem seguir no momento da produção da redação, ela norteia: 

 
Gráfico 1 – Gênero proposto pelo Enem 

 

Fonte: INEP (2019) 

 
 

Ou seja, o aluno deve a partir do tema proposto pela prova, elaborar 

uma tese (recorte do tema que deseja se aprofundar), que será provada por 

argumentos selecionados por ele e, ao final de tudo, deverá elaborar uma 

proposta de intervenção social, que seria uma sugestão para atenuar, ou 

suavizar os problemas, questionamentos presentes em seu recorte temático 

(tese), essa seria a estrutura que os alunos devem seguir. 

A cartilha também traz orientações que advertem em quais situações o 

aluno receberia nota zero em sua redação. 

 
14.9.2 que não apresente texto escrito na Folha de Redação, 
que será considerada ―Em Branco‖; 
14.9.3 que apresente até 7 (sete) linhas, qualquer que seja o 
conteúdo, que configurará ―Texto insuficiente‖; 
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14.9.3.1 as linhas com cópia dos textos motivadores 
apresentados no Caderno de Questões serão desconsideradas 
para efeito de correção e de contagem do mínimo de linhas. 
14.9.4 que apresente impropérios, desenhos e outras formas 
propositais de anulação, bem como que desrespeite os direitos 
humanos, que será considerada ―Anulada‖; e 
14.9.5 que apresente parte do texto deliberadamente 
desconectada com o tema proposto, que será considerada 
―Anulada‖. (INEP, 2015a, p. 61-62) 

 

Como foi visto, ter a redação zerada pelos avaliadores, não quer dizer 

que o participante não saiba, de fato, escrever dentro desta tipologia, ou fazer 

uma redação, uma vez que os critérios avaliativos não investigam apenas as 

características que revelariam se o aluno conhece ou não a tipologia solicitada, 

a norma culta, se de fato sabe escrever um texto, vão muito além disso e 

trazem à tona desde de a falta na organização com o tempo para fazer a prova 

– quando o aluno entrega a folha de redação em branco – até mesmo revelar 

ideologias defendidas pelo aluno que dependendo do tipo de posicionamento 

assumido, pode ser considerada uma infração aos direitos humanos. 

Entendemos que a redação pode ser compreendida como a etapa mais 

importante da prova, pois ela é quem determina a entrada de muitos 

candidatos que sonham em possuir um diploma de nível superior. Outro fato 

que a torna tão peculiar é ser considerada como critério de desempate para os 

avaliadores, entre os candidatos que tiveram a mesma pontuação na prova 

objetiva. 

Outro ponto a ser considerado também é que se o aluno for muito bem 

na prova objetiva e não fizer uma boa redação, se não atingir ao menos a 

pontuação mínima que muitas universidades estipulam, ainda que tenha 

―gabaritado‖ a prova objetiva, não será classificado para curso algum. Desse 

modo, convém entender um pouco sobre como se dá o processo de atribuição 

da nota e os critérios de avaliação estabelecidos para esta etapa tão crucial do 

ENEM. 
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3. 3 Critérios de avaliação da redação do ENEM 

 
De acordo com as orientações da Cartilha do Participante do ENEM 

2019, a redação será corrigida mediante os seguintes critérios: 

 
 Competência 1: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da 

língua portuguesa. 

 Competência 2: Compreender a proposta de redação e aplicar 

conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro 

dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa. 

 Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar 

informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. 

 Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos 

necessários para a construção da argumentação. 

 Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema 

abordado, respeitando os direitos humanos. 

 
É importante pontuar que com relação ao processo de correção, cada 

competência avalia aspectos distintos, no intuito de fazer uma avaliação o mais 

justa possível. O corretor deve estar atento ao que diz cada competência e 

deve ser capaz de entender que cada erro/infração cometida pelo participante 

deve ser penalizado dentro da competência correspondente ao erro que foi 

cometido. Por exemplo, a conclusão deve ser corrigida de acordo com o que 

está descrito na competência V, no entanto, se houver algum erro de ordem 

gramatical, sintática, ele não deve ser contabilizado na competência V e sim na 

I, que está reservado a essas questões. Isso é feito para evitar que o mesmo 

erro seja penalizado mais de uma vez, ou seja, se não houve acentuação na 

palavra ou a concordância verbal foi feita de modo errado na parte da 

conclusão, isso não deve ser descontado da pontuação a ser dada na 

competência V e sim na I que avalia esses critérios, mesmo que o erro se 

encontre na conclusão. 

Com relação ao processo de elaboração da redação, o aluno precisa 

estar atento para atender, em sua produção textual, as cinco competências 

descritas acima. Precisa cuidar da norma culta, como pede a competência I, 



41  

procurando desvirtuar-se o mínimo possível das regras gramaticais e 

linguísticas; precisa também, como pede a competência II, demonstrar 

conhecimento interdisciplinar, agregando a sua produção conhecimento de 

diversas áreas do saber, tendo manejo para adequá-lo perfeitamente ao tema 

proposto. 

Para atender às competências III e IV o participante terá que ativar seus 

conhecimentos acerca dos mecanismos de coesão, a fim proporcionar um bom 

ordenamento de suas ideias possibilitando assim a criação de um texto 

coerente, resultando em uma boa organização não apenas dentro dos 

parágrafos, como também em toda sua unidade textual. Por fim, a competência 

V traz as determinações para a etapa final da redação, conhecida como 

―conclusão‖, na qual deve ser apresentado uma proposta de intervenção social, 

que dê conta de solucionar, reduzir, os impactos que são gerados a partir do 

tema proposto e isso ainda deve ser feito tomando cuidado para não infringir os 

Diretos Humanos. 

Como vimos, se já podemos dizer que não é tarefa fácil atender a toda 

essa demanda de exigências, quanto mais avaliá-las dentro do texto, 

investigando se cada aspecto foi atendido. Assim, com o intuito de padronizar e 

facilitar este processo, foi criado uma tabela para cada competência, que deve 

servir de base para medir os níveis de desempenho dos participantes, em uma 

escala de 0 à 200 pontos. A seguir, temos como exemplo as tabelas que 

servem de base para medir as cinco competências, retiradas da Cartilha do 

Participante, elaborada pelo INEP, 2019: 

 
Tabela para avaliação da COMPETÊNCIA I 

NOTA CARACTERÍSTICAS ESPERADAS 

200 pontos Demonstra excelente domínio da 
modalidade escrita formal da língua 
portuguesa e de escolha de registro. 
Desvios gramaticais ou de 
convenções da escrita serão aceitos 
somente como excepcionalidade e 
quando não caracterizarem 
reincidência. 

160 pontos Demonstra bom domínio da 
modalidade escrita formal da língua 
portuguesa e de escolha de registro, 
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 com poucos desvios gramaticais e de 
convenções da escrita. 

120 pontos Demonstra domínio mediano da 
modalidade escrita formal da língua 
portuguesa e de escolha de registro, 
com alguns desvios gramaticais e de 
convenções da escrita. 

80 pontos Demonstra domínio insuficiente da 
modalidade escrita formal da língua 
portuguesa, com muitos desvios 
gramaticais, de escolha de registro e 
de convenções da escrita. 

40 pontos Demonstra domínio precário da 
modalidade escrita formal da língua 
portuguesa, de forma sistemática, 
com diversificados e frequentes 
desvios gramaticais, de escolha de 
registro e de convenções da escrita. 

0 ponto Demonstra desconhecimento da 
modalidade escrita formal da língua 
portuguesa. 

 

Assim, observamos que o avaliador irá julgar, com base no texto feito 

pelo participante, o nível do domínio da modalidade escrita formal da língua 

portuguesa, que pode ser interpretado desde excelente, quando o candidato 

apresenta boa relação com a norma culta do texto, cometendo desvios 

toleráveis devido a sua quase inexistência, ou quando não há reincidência para 

o mesmo desvio. Por exemplo, o aluno fez um texto muito bom, utilizando 

brilhantemente a modalidade escrita, para o qual demonstrou proficiência, 

porém ao final da redação, escreveu apenas uma vez a palavra ideia do modo 

antigo: idéia Como isso se deu apenas uma única vez, o corretor pode fazer 

―vista grossa‖ e ainda assim atribuir a pontuação máxima a esse aluno. Até 

mesmo poderá ser classificado como desconhecedor da modalidade escrita 

padrão, recebendo 0 ponto nesta competência, quando este apresenta muitos 

erros de toda ordem linguística: acentuação, regência, concordância, ortografia, 

entre outros. 
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Tabela para avaliação da COMPETÊNCIA II 
NOTA CARACTERÍSTICAS ESPERADAS 

200 pontos: Desenvolve o tema por meio de 
argumentação consistente, a partir de 
um repertório sociocultural produtivo 
e apresenta excelente domínio do 
texto dissertativo-argumentativo. 

160 pontos Desenvolve o tema por meio de 
argumentação consistente, a partir de 
um repertório sociocultural produtivo 
e apresenta excelente domínio do 
texto dissertativo-argumentativo. 

120 pontos Desenvolve o tema por meio de 
argumentação previsível e apresenta 
domínio mediano do texto 
dissertativo-argumentativo, com 
proposição, argumentação e 
conclusão. 

80 pontos Desenvolve o tema recorrendo à 
cópia de trechos dos textos 
motivadores ou apresenta domínio 
insuficiente do texto dissertativo- 
argumentativo, não atendendo à 
estrutura com proposição, 
argumentação e conclusão. 

40 pontos Desenvolve o tema recorrendo à 
cópia de trechos dos textos 
motivadores ou apresenta domínio 
insuficiente do texto dissertativo- 
argumentativo, não atendendo à 
estrutura com proposição, 
argumentação e conclusão. 

0 ponto Fuga ao tema/não atendimento à 
estrutura dissertativo-argumentativa. 
Nestes casos a redação recebe nota 
zero e é anulada. 

 
A competência II está mais voltada ao entendimento do tema proposto e 

sua correlação com o texto e as ideias e argumentos que o compõe, bem como 

ao domínio da estrutura dissertativa argumentativa. O participante atingirá a 

pontuação máxima se, além de demonstrar entendimento do tema proposto e 
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do padrão de escrita do texto dissertativo argumentativo, desenvolver 

argumentos que revelem interdisciplinaridade, pois o aluno deve mostrar-se 

conhecedor das relações entre o tema sugerido e as diversas áreas do saber. 

Por outro lado, poderá obter uma pontuação não muito boa se desvirtua-se 

do tema, ou ainda recorrer a fazer uma cópia dos textos motivadores, e quando 

também não escreve o texto no padrão dissertativo argumentativo, por exemplo 

ao invés da dissertação, escreve uma narração ou qualquer outra tipologia 

textual que não seja a solicitada pelo exame. 

 
Tabela para avaliação da competência III 

NOTA CARACTERÍSTICAS ESPERADAS 

200 pontos: Apresenta informações, fatos e 
opiniões relacionados ao tema 
proposto, de forma consistente e 
organizada, configurando autoria, em 
defesa de um ponto de vista. 

160 pontos Apresenta informações, fatos e 
opiniões relacionados ao tema, de 
forma organizada, com indícios de 
autoria, em defesa de um ponto de 
vista. 

120 pontos Apresenta informações, fatos e 
opiniões relacionados ao tema, 
limitados aos argumentos dos textos 
motivadores e pouco organizados, 
em defesa de um ponto de vista. 

80 pontos Apresenta informações, fatos e 
opiniões relacionados ao tema, mas 
desorganizados ou contraditórios e 
limitados aos argumentos dos textos 
motivadores, em defesa de um ponto 
de vista. 

40 pontos Apresenta informações, fatos e 
opiniões pouco relacionados ao tema 
ou incoerentes e sem defesa de um 
ponto de vista. 

0 ponto Apresenta informações, fatos e 
opiniões não relacionados ao tema e 
sem defesa de um ponto de vista. 
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Na competência III é avaliado a correlação entre os argumentos que 

tentarão provar a tese escolhida pelo participante. Aqui é julgado a coerência 

do texto, se de fato as ideias estão alinhadas e bem relacionadas, para que 

assim possam comprovar a tese escolhida. 

Nesta competência, atinge os 200 pontos aquele que apresentar 

argumentos/informações que além de estar em acordo como tema proposto, 

demonstrem índices de autoria, ou seja, são feitos com base nos 

conhecimentos prévios do participante, não foram retirados ou embasados 

pelos textos de apoio. 

Também tem a pontuação zerada nessa competência aquele que escrever 

em seu texto, argumentos, fatos, informações que não estejam relacionadas ao 

tema, ou seja, aquele que ―fugir do tema‖ durante o processo de escrita. 

 
Tabela para correção da competência IV 

NOTA CARACTERÍSTICAS ESPERADAS 

200 pontos: Articula bem as partes do texto e 
apresenta repertório diversificado de 
recursos coesivos. 

160 pontos Articula as partes do texto, com 
poucas inadequações, e apresenta 
repertório diversificado de recursos 
coesivos. 

120 pontos Articula as partes do texto, de forma 
mediana, com inadequações, e 
apresenta repertório pouco 
diversificado de recursos coesivos. 

80 pontos Articula as partes do texto, de forma 
insuficiente, com muitas 
inadequações e apresenta repertório 
limitado de recursos coesivos. 

40 pontos Articula as partes do texto de forma 
precária. 

0 ponto Não articula as informações. 

 
A competência IV avalia se o participante possui conhecimento dos 

mecanismos de coesão necessários para desenvolver a coesão dentro e fora 

dos parágrafos, assim, o avaliador investiga se o modo como se dá o 
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encadeamento textual que irá influenciar também na construção da 

argumentação. 

Podemos observar que as competências 3 e 4 avaliam aspectos que são 

indissociáveis, e que para muitos até se confundem. Porém, enquanto a 

competência 3 analisa a capacidade de criação, seleção e relacionamento dos 

argumentos em defesa do ponto de vista escolhido, ou seja os aspectos mais 

profundos do texto, a competência 4 volta-se para superfície textual e avalia as 

escolhas linguísticas escolhidas para se chegar a uma boa coesão textual. 

Consegue os 200 pontos aquele que consegue fazer uma boa 
articulação textual e demonstra um vasto conhecimento dos mecanismos de 
coesão ao ponto de utilizá-los quase sem repetição. Por sua vez atinge 0 
pontos aquele que não demonstra articulação entre as ideias/informações, elas 
até estão presentes, mas não formam uma unidade textual, mas parecem um 
conjunto de frases ―soltas‖. 

 

Tabela para correção da competência V 
NOTA CARACTERÍSTICAS ESPERADAS 

200 pontos: Elabora muito bem proposta de 
intervenção, detalhada, relacionada 
ao tema e articulada à discussão 
desenvolvida no texto. 

160 pontos Elabora bem proposta de intervenção 
relacionada ao tema e articulada à 
discussão desenvolvida no texto. 

120 pontos Elabora, de forma mediana, proposta 
de intervenção relacionada ao tema e 
articulada à discussão desenvolvida 
no texto. 

80 pontos Elabora, de forma insuficiente, 
proposta de intervenção relacionada 
ao tema, ou não articulada com a 
discussão desenvolvida no texto. 

40 pontos Apresenta proposta de intervenção 
vaga, precária ou relacionada apenas 
ao assunto. 

0 ponto Não apresenta proposta de 
intervenção ou apresenta proposta 
não relacionada ao tema ou ao 
assunto. 
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A competência 5 avalia a etapa final da dissertação: a conclusão. Nela 

deve conter uma proposta de intervenção social que respeite os direitos 

humanos. De acordo com a Cartilha do Participante (2019, p.24), elaborou uma 

proposta de intervenção o candidato que determinou: 

 
1) O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o 

problema? 

2) Quem deve executá-la? 

3) Como viabilizar essa proposta? 

4) Qual efeito ela pode alcançar? 

5) Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? 

 
 

Ou seja, não basta apenas dizer o que pode ser feito para atenuar a 

problemática gerada pelo tema, o aluno precisa determinar quem vai fazer, de 

que forma poderá ser feito e ainda qual objetivo de tudo isso. 

Como vimos, não é uma tarefa muito simples, e além de tudo isso, todas 

as ideias pensadas para preencher cada etapa das citadas anteriormente, 

devem ser elaboradas respeitando os Direitos Humanos. Mas para os 

avaliadores, o que culminaria nessa falta de respeito? A cartilha do Participante 

do ENEM traz detalhadamente orientações com essas informações para 

auxiliar os candidatos. De acordo com seus preceitos, fere os Direitos 

Humanos quem não respeitar os seguintes princípios: 

 
Para a avaliação das redações, são considerados os seguintes 

princípios norteadores dos direitos humanos, pautados no 

artigo 3º da Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, o qual 

estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos: 

• Dignidade humana. 

• Igualdade de direitos. 

• Reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades. 

• Laicidade do Estado. 

• Democracia na educação. 

• Transversalidade, vivência e globalidade. 

• Sustentabilidade socioambiental 

(INEP, 2019, p.25) 
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Como pôde ser notado, a Cartilha do participante, no que se refere a 

avaliação da competência V, tenta ao máximo assegurar que se mantenha o 

respeito sobre qualquer temática que o tema de redação possa gerar, no 

sentido de que a proposta de intervenção criada pelo participante mantenha os 

princípios elencados anteriormente, ainda que aborde temas que levantem as 

mais diversas opiniões/polêmicas. 

 
3. 4 Definindo a redação do ENEM: gênero ou tipo textual? 

 
 

Partindo do pressuposto da definição de gênero apresentada na seção 

anterior, podemos questionar: como definir o texto solicitado pelo ENEM aos 

alunos no momento do exame? Trata-se de um Gênero ou uma Tipologia? 

De acordo com o Guia do participante, produzido anualmente pelo Inep, 

a redação não é especificada como um gênero textual e sim como um tipo 

textual: ―A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, 

do tipo dissertativo-argumentativo‖ (INEP, 2019 p. 07). 

Não escrever de acordo com essa organização, implica fuga do tema: 

 
 

Não atende ao tipo textual a redação que esteja 
predominantemente fora do padrão dissertativo-argumentativo 
– sem apresentar nenhum indício de caráter dissertativo 
(explicações, exemplificações, análises ou interpretações de 
aspectos dentro da temática solicitada) ou nenhum indício de 
caráter argumentativo (defesa ou refutação de ideias dentro da 
temática solicitada).(INEP, 2019, p. 15,) 

 
Ou seja, além de deixar claro que a redação deve contemplar as 

características do tipo textual ―dissertativo argumentativo‖, ainda deixa claro 

que o aluno que não adequar seu texto a esse padrão, terá sua redação 

desconsiderada. 

Ainda no intuito de justificar acerca dessa caracterização da redação do 

ENEM como tipo textual e não gênero textual, sobre o primeiro, o autor 

Marcuschi (2018, p. 72) afirma que o texto é uma ―entidade comunicativa que 

forma uma unidade de sentido‖. 

No caso da redação do Enem, a necessidade comunicativa está na 

necessidade de responder parte de uma prova que o participante se submeteu 
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a fazer, no qual a construção do sentido é fundamental para que o candidato 

atenda as exigências presentes nas competências explicadas na primeira 

seção. Se por ventura isso for desvirtuado, o participante não estará fazendo 

um texto como mesmo adverte Savioli e Fiorin (1995, p. 11, 13)― texto não é um 

aglomerado de frases‖ ou ―uma peça isolada‖ 

Diante da afirmação do teórico, e trazendo para esfera do objeto de 

análise da nossa pesquisa, de acordo com o Guia do Participante do Enem, 

será atribuído nota zero ao candidato que: 

 fuga total ao tema; 

 não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa; 

 extensão de até 7 (sete) linhas; 

 apenas cópia integral de texto(s) motivador(es) e/ou da 

Proposta de Redação e/ou de textos motivadores 

apresentados no Caderno de Questões; 

 impropérios, desenhos e outras formas propositais de 

anulação (tais como números ou sinais gráficos fora do 

texto); 

 parte deliberadamente desconectada do tema proposto; 

 assinatura, nome, apelido ou rubrica fora do local 

devidamente designado para a assinatura do participante; 

 texto integralmente em língua estrangeira; e 

 folha de redação em branco, mesmo que haja texto 

escrito na folha de rascunho. 

(INEP, 2019, p.7) 

 
 

Outra característica inerente aos textos é que esses possuem um 

código, uma linguagem manifestada em forma de uma unidade. Como mesmo 

pontua KOCH (1984:21): "o texto é qualquer manifestação através de um 

estoque de sinais de um código‖. 

No caso da redação aqui estudada, o código com o qual deve ser feita a 

produção textual deve ser o ―padrão culto‖, requisito deixado claro tanto no 

Guia do participante, quanto até mesmo na própria prova, como mostra, 

respectivamente, os grifos a seguir: 
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Mais uma característica que corrobora para a determinação da redação 

do ENEM como um tipo textual é a mesma possuir a argumentação como peça 

chave para a produção dos textos. A argumentação, como já fora explicado, é 

uma das tipologias textuais, que tem como finalidade convencer o leitor ou 

ouvinte sobre o que lhes foi apresentado, seja por meio da linguagem oral, ou 

escrita. 

Os teóricos, (SAVIOLI e FIORIN, 1995, p. 175), sobre argumentação 

pontuam ―Por argumentação deve-se entender qualquer procedimento usado 

pelo produtor do texto em vistas a levar o leitor a dar sua adesão às teses 

defendidas pelo texto‖ 

No caso da redação do Enem, essa afirmação revela uma característica 

elementar que a mesma possui: a seleção de argumentos a partir de um tema 

dado, com a finalidade de convencer o leitor sobre o que foi exposto, como 

solicita a Competência III. 

No entanto, enquanto o Enem define a redação que é solicitada por ele 

como sendo um tipo textual, há alguns teóricos que defendem justamente o 

oposto, é o caso de Corrêa (2010, p. 636), para ele, ―só mais recentemente os 

exames vestibulares têm tido a preocupação em discernir ‗tipos de texto‘ de 

gêneros do discurso‖, assim, essa discursão tende a surgir com muita 

frequência, em situações de estudo com o texto em foco. 

Ainda segundo Corrêa (2010, p. 637), com relação a rotulação da 

redação, existem uma série de características inerentes a ela que podem 

justificar a escolha de determina-la como um gênero e não um tipo textual: ―a 

interação social específica (avaliado/avaliador)‖, ―escolhas   temáticas 

filtradas por um interesse educacional‖, ―soluções estilísticas essencialmente 

ligadas ao diálogo com a instituição avaliadora‖. Logo, devido a redação de 

vestibular apresentar essas marcas típicas dos gêneros discursivos, o referido 

autor opta por rotulá-la como tal, contrariando assim o que afirma o Enem. 

Outro teórico que dialoga com Corrêa (2010) é Campos (2013, p. 374), 

pois para ele: 
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A dissertação de vestibular é um gênero produzido na esfera 
escolar. Sua finalidade é levar o candidato que a escreve a 
obter uma vaga no curso superior. As provas apresentam uma 
proposta de tema e uma questão polêmica a ser discutida, 
cabendo ao candidato registrar seu ponto de vista e defende-lo 
com argumentos. 

 

 
Desse modo, utilizando-se de uma linguagem bastante didática, o 

teórico explica e expõe o porquê de que deve-se considerar a nomenclatura de 

gêneros discursivos e não de tipologia. 

Diante das características analisadas, e com base no que diz o texto da 

prova que solicita a confecção de um texto em prosa, do ―tipo dissertativo 

argumentativo‖, concluímos que a redação do Enem ora aparece como uma 

tipologia textual, ora recebe a nomenclatura de gênero discursivo pelos autores 

que se dedicaram a estuda-la. 

Diante disso, afirmamos que consideraremos a definição utilizada pelos 

documentos produzidos pelo INEP, Cartilha do participante, e até mesmo dos 

textos da própria prova do ENEM, uma vez que os textos analisados neste 

trabalho, são produzidos durante a preparação dos alunos para realização 

desta prova. 
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4. DESEMPENHO DOS ALUNOS NA PRODUÇÃO DO TEXTO 

ARGUMENTATIVO – FOCO NAS COMPETÊNCIAS II, III E V 

 
Este capítulo foi reservado para análise do corpus desta pesquisa. 

Iniciaremos descrevendo quais foram os motivos que nos levaram a escolher 

essa temática, também abordaremos como ocorreu o processo de seleção e 

coleta do corpus. Depois, detalharemos de que forma será feita a análise, e por 

fim, mostraremos a análise em si do corpus selecionado, bem como a que 

conclusões chegamos ao final da realização dos estudos com o corpus. 

 

4. 1 O que motivou a escolha da temática 

 
Quando iniciamos os estudos para tentar ingressar no curso de 

mestrado do PPCL, já trabalhávamos, como professora, há três anos. Devido a 

experiência que adquirimos com os alunos do Ensino Médio, sobretudo os da 

3ª série, percebemos a necessidade de pesquisar mais a fundo sobre como se 

dá o processo de escrita da redação no padrão solicitado pelo ENEM, no intuito 

de observar como os alunos tem posto em prática aquilo que interpretavam da 

proposta de redação, sobretudo como eles têm feito a seleção e organização 

dos argumentos para construção da dissertação, e também quais os 

procedimentos realizados para elaboração da conclusão, etapa final do texto. 

Percebemos que, a grande maioria, quando chegava no momento da 

elaboração dos argumentos que comprovariam sua tese e na etapa da 

conclusão do texto, ficava um pouco ―perdida‖, sem saber ao certo como expor 

os argumentos e elaborar a proposta de intervenção social, ponto crucial da 

conclusão. Notamos também certas dificuldades no momento de estruturar os 

fatos/itens/informações responsáveis por compor a carga argumentativa do 

texto, por isso, teceremos a análise a partir do que direciona as competências 

II, III e V responsáveis pela argumentação no geral e pela conclusão, 

respectivamente. Por tudo isso, nos deparamos frente a uma oportunidade de 

pesquisa que uniria a prática da experiência de trabalho à continuação da 

formação acadêmica no nível de pós-graduação. Desde então, iniciamos os 

estudos na área, bem como a elaboração do projeto de pesquisa, o qual obteve 
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a aprovação da banca avaliadora, e assim iniciamos o mestrado com a 

pretensão de estudar esses textos. 

 
4. 2 Metodologia: seleção e coleta do corpus 

 

O processo de escolha das redações ocorreu de modo espontâneo, os 

alunos, quando estavam escrevendo, não sabiam que seus textos iriam ser 

solicitados para esta pesquisa de mestrado. Como era de costume, após a 

escrita de uma proposta de redação de rotina, algo que fazia parte do cotidiano 

das aulas de Língua portuguesa, cujo tema era: “Discriminação contra as 

religiões africanas no Brasil”1; recolhemos os textos para corrigi-los e atribuir 

nota nas cinco competências já descritas neste trabalho. Como já foi dito, os 

alunos não sabiam nossa real intenção, achavam que seria apenas uma 

produção textual que além de ajudar na sua preparação para o ENEM, faria 

parte da nota que seria atribuída ao final do bimestre. 

Antes de pedir aos alunos que fornecessem seus textos para serem o 

corpus da nossa análise, solicitamos o aval da direção escolar, o qual nos foi 

concedido. A partir disso, iniciamos a coleta. O recolhimento foi feito nas 

turmas da 3ª série do ensino médio de uma escola da rede privada de Mossoró 

– RN (Por questões éticas, optamos por não revelar o nome, nem endereço da 

instituição de ensino que nos forneceu a autorização para realizar a pesquisa). 

O perfil dos alunos que faziam parte da turma eram alunos da faixa 

etária regular para série (16 até 18 anos), onde a grande maioria objetivava 

obter o resultado satisfatório de conseguir ser aprovado no curso de nível 

superior o qual haviam escolhido, a partir da nota do Enem. Por isso, 

geralmente, se empenhavam durantes os treinos realizados com as propostas 

de redação, mesmo diante das dificuldades que possuíam. 

Após a realização da correção das redações, perguntamos aos alunos 

se poderiam nos fornecer seus textos para que pudéssemos estudá-los, 

pesquisá-los, a partir do propósito também já descrito aqui. Assim, recolhemos 

os textos daqueles que espontaneamente nos concederam a permissão para 

 
1
 A folha com a proposta de redação que foi entregue aos alunos encontra-se nos anexos. 
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tal. O corpus conta com cinquenta redações, das quais selecionamos para 

analisar seis. 

 
4.3 Descrevendo o processo de análise 

 
 

A análise das cinco será feita com foco na argumentação (Competências 

II e III) e na conclusão dos textos (Competência V), com o intuito de investigar 

como foram feitas estas etapas da produção da redação. Analisaremos como 

os alunos compreenderam e interpretaram, como descrito no capítulo teórico, 

as orientações fornecidas tanto na própria prova, quanto na Cartilha do 

Participante, sobre como deve ser feita a elaboração e construção dos 

argumentos e a conclusão, no intuito de perceber se o resultado atende ou não 

aos requisitos exigidos. 

Com o objetivo de tornar mais eficaz e padronizar a análise, cada 

redação será analisada visando o que está posto nas tabelas utilizadas para 

correção das redações, elaboradas pelo Inep, as quais foram apresentadas no 

capítulo anterior. O processo de análise se voltará em torno das competências 

II, III e V, onde investigaremos em cada parágrafo escrito pelo aluno as 

características que são esperadas tanto no que diz respeito aos elementos que 

constituem a argumentação, quanto os elementos utilizados para finalização 

textual. 

Por questões de ética, também não iremos revelar nem o nome, nem a 

folha de redação no qual consta o registro da caligrafia dos alunos, a fim de 

manter o sigilo, a integridade da nossa análise, e o respeito aos alunos que 

forneceram seus textos e terão a correção exposta, seja ela com nota máxima 

ou mínima. Usaremos apenas uma rotulação genérica: REDAÇÃO 1; 

REDAÇÃO 2; e assim por diante. Ressaltamos também que o processo de 

edição das redações foi feito respeitando a escrita original dos alunos, com o 

objetivo de manter o processo de análise imparcial. 

 
4.4 Análise da compreensão dos alunos em relação à Competência V 

 
 

Nesta seção faremos a análise das redações, escolhendo como recorte 

seis redações do nosso corpus, com o objetivo de verificar se houve a 
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―Assegurada pela Constituição Brasileira de 1988, a liberdade de 
expressão vem sofrendo inúmeros ataques em diversas esferas da vida, em 
especial na religião. Sobretudo aos rituais africanos trazidos durante o período 
colonial no século XVI, provocando em alguns casos perseguições a quem 
pratica. 

Com a chegada dos portugueses no Brasil foi introduzido mudanças 
culturais e religiosas. Com predominância da religião cristã, o catolicismo, em 
que os jesuítas vieram com o objetivo de convertê-los. E anos mais tarde 
repetiram este mesmo processo com os negros advindos da África para o 
trabalho escravo. 

No decorrer dos anos houve um declínio do catolicismo, ocasionando 
uma diversificação das religiões, tal pluralidade que foi desenvolvida e 
influenciada pelos descendentes africanos, porém nunca aceita e sempre 
reprimida pelos mais diversos meios, que em inúmeras vezes resultam em 
mortes. 

Em vista de tudo que foi apresentado, percebe-se a necessidade de uma 
profunda abordagem sobre todas as religiões e uma maior compreensibilidade 
da laicidade afirmada pela Constituição, e que poderia ser feito pela parceria do 
Ministério da Cultura e da Educação produzindo um sincretismo cultural.‖ 

REDAÇÃO 1 

construção dos elementos argumentos segundo as diretrizes das competências 

II: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de 

conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto 

dissertativo-argumentativo em prosa; e III: Selecionar, relacionar, organizar e 

interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto 

de vista. 

Também observaremos a construção da conclusão, a partir das 

determinações da competência V: Elaborar proposta de intervenção para o 

problema abordado, respeitando os direitos humanos. 

Para tornar mais didática a análise do corpus, faremos a análise partindo 

da competência II até chegar a V, mostrando e justificando a presença ou 

ausência das características do texto dissertativo-argumentativo de acordo com 

a teoria mostrada e com o suporte das competências elencadas. 

É importante destacar que como durante o processo de análise será 

observado apenas os critérios descritos nas competências II, III e V, aspectos 

como ortografia, sintaxe, construção de coerência por meio de conectivos 

ficaram à parte, pois não são avaliados pelas competências selecionadas para 

compor a análise e sim nas demais. 
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A partir da leitura da redação I, fica evidente que o aluno conhece e 

aplica as características que compõem o gênero dissertativo-argumentativo, 

tanto que estrutura sua produção textual em quatro parágrafos, em que no 

primeiro é apresentado a temática que foi solicitada pela proposta de redação, 

bem como sua tese, típica de textos argumentativos, que versará sobre ―rituais 

africanos trazidos durante o período colonial no século XVI‖ e ―casos 

perseguições a quem pratica.‖ 

Neste caso, nota-se que o aluno atendeu as exigências da competência 

II: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de 

conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto 

dissertativo-argumentativo em prosa, uma vez que, em seu texto, percebemos 

o uso da temática, quando ele menciona que a ―liberdade de expressão vem 

sofrendo inúmeros ataques em diversas esferas da vida‖ e posteriormente 

entra no aspecto mais profundo do tema quando relaciona os ataques à 

liberdade de expressão a questão da religião, sobretudo a de origem africana. 

No entanto, apesar do aluno enveredar-se pela temática, no que se 

refere a aplicação de conceitos das mais variadas áreas do conhecimento para 

desenvolver o tema, nota-se que ele apenas se utiliza do conhecimento oriundo 

da história, não trazendo outra ciência para discussão realizada por ele, o que 

demonstra uma leve falha nesse quesito, já que em seu texto não aparecem 

outras áreas do conhecimento, além da história, neste caso, pode-se dizer que 

a interpretação da competência II feita por ele foi apenas superficial, como 

pontua Miguel, Perez e Pardo (2012). 

Com relação ao último aspecto da competência II, fica perceptível que o 

aluno estruturou seu texto com características dissertativas-argumentativas, 

pois o mesmo foi escrito em prosa, estruturado em três partes: introdução, 

desenvolvimento e conclusão. Ao longo dos parágrafos, ele tenta comprovar a 

tese selecionada por ele, fazendo isso por meio de escolha de argumentos e 

informações que justifiquem a ―agressão à liberdade de expressão‖, sobretudo 

a quem pratica a ―cultura de religiões africanas trazidas durante o período 

colonial‖, aspectos selecionados por ele para serem alvos da argumentação, 

(tese). 

No que diz respeito a competência III: Selecionar, relacionar, organizar e 

interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto 
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de vista, nota-se que o estudante tentou fazer isso a partir da criação de dois 

parágrafos, que compõem seu desenvolvimento, onde no primeiro discorre 

acerca da influência da chegada dos portugueses na questão da religião e no 

segundo, fala da diversidade de religiões oriundas da mistura das culturas. 

Sobre o parágrafo que dá início ao desenvolvimento, percebemos que o 

aluno atribui à chegada dos portugueses uma mescla de culturas e religiões 

dos povos visitantes com os que aqui já habitavam. No entanto, a informação 

seguinte, não foi bem organizada, pois não permite ao leitor uma interpretação 

concreta: ―Com predominância da religião cristã, o catolicismo, em que os 

jesuítas vieram com o objetivo de convertê-los.‖ Quando o aluno diz que a 

religião mais comum é a cristã, e em seguida menciona o catolicismo, mostra 

que houve confusão de significados das duas religiões, ambas bastante 

distintas, porém o modo como dispôs a informação, é como se ele usasse uma 

como sinônimo da outra, demonstrando certo despreparo, em relação a 

organização dos fatos e informações, para defender seu ponto de vista. 

Na parte final deste período, o aluno escreve que os jesuítas vieram com 

o objetivo de convertê-las. Outra informação mal construída, não fica claro 

quem os jesuítas objetivam converter e tão pouco a partir de qual religião, seria 

o cristianismo? Seria o catolicismo? São informações que ficam 

impossibilitadas de serem recuperadas, devido a uma má construção textual 

em torno delas. 

O parágrafo é finalizado com a afirmação de que anos mais tarde, o 

processo se repetiu com os africanos, acréscimo de informação em relação a 

anterior que também não fica claro, pois o termo ―processo‖ retoma o objetivo 

dos jesuítas elencado anteriormente, que não ficou bem esclarecido. 

Assim, pode-se afirmar que, neste parágrafo inicial, não houve pleno 

atendimento aos quesitos da competência III, pois as informações não foram 

bem selecionadas nem organizadas para que o sentido não fosse prejudicado. 

No entanto, houve a tentativa de comprovar a tese apresentada na introdução 

o que demonstra conhecimento a tipologia textual argumentativa, elencada por 

(SAVIOLI e FIORIN, 1995, p. 175). 

Já no segundo parágrafo do desenvolvimento, o aluno apenas 

reconhece que o catolicismo entrou em declínio em função da influência 

africana o que promoveu um pluralismo de religiões, porém reconhece que 
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essa diversidade nunca foi aceita e sempre foi criticada e apontada. A partir 

disso, nota-se a falta de comprovação das informações selecionadas por ele, 

construídas apenas com suas próprias palavras, ou seja não há um 

embasamento por meio de alusão a fatos históricos, dados estatísticos, não há 

a presença do respaldo de alguma área do saber para justificar as informações 

elencadas, aspecto que é solicitado pela competência II. 

Diante disso, convém se ater a correlação entre as competências II e III, 

algo que ficou evidente durante a análise do desenvolvimento da redação I, 

ambas caminham juntas, pois enquanto a primeira vê a necessidade do 

conhecimento interdisciplinar, a segunda avalia como a organização e seleção 

desse conhecimento foi construído em forma de argumento. No caso da 

redação I, como foi constatado a falta desse aspecto interdisciplinar no texto, 

durante a análise da competência II, por sua vez a análise da competência III 

também revelará algum déficit, devido a essa relação. 

Com relação a conclusão, o aluno a inicia fazendo uma retomada ao que 

fora abordado por ele, para tanto usa: ―Em vista de tudo que foi apresentado‖, o 

que demonstra conexão e diálogo entre o parágrafo de conclusão e os demais. 

Em seguida, apresenta o que em sua concepção deveria ser feito para atenuar 

o problema: ―abordagem sobre todas as religiões e uma maior 

compreensibilidade da laicidade‖, porém não fica explícito onde, para qual 

público, essa sugestão deve ser aplicada, ou seja não há um detalhamento do 

elemento ―o que vai fazer‖. 

Logo após, o estudante apresenta ―quem‖ deve aplicar a medida 

sugerida por ele: ―parceria do Ministério da Cultura e da Educação‖, seguido do 

impacto que a proposta poderia gerar, ―produzindo um sincretismo cultural.‖ E 

assim finaliza sua conclusão. Percebe-se que os descritores ―como vai fazer‖ e 

―proposta de intervenção inovadora‖ não são alcançados, deixando assim de 

atender por completo a determinação da Cartilha do participante (2019). Sobre 

a necessidade de respeitar os Direitos Humanos, pôde-se constatar que o 

aluno não infringe esse aspecto, e esse princípio é preservado. 

Com relação a compreensão/interpretação da proposta de redação no 

geral, realizada pelo aluno, pode-se dizer que houve apenas compreensão 

(Cabral (1986)), pois o aluno não demonstrou cuidado em atender todos os 

elementos das competências II e III, e nem de descrever todos itens que uma 
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Liberdade religiosa, que não sacrifique a vida 
―A discriminação religiosa não é uma realidade recente, ela tem 

manifestado - se desde a época da colonização, no Brasil – houve uma mescla 
de etnias, muitos africanos foram tragos para o trabalho escravo, mas a ideia 
de que existem religiões superiores a outras foi reforçada pelo uso da violência 
como forma de repressão de costumes. 

Muitas pessoas que aderem às crenças de origem africana são 
discriminadas, por terem relações com entidades consideradas ruins em outras 
religiões, porém deve ser lembrado que existem diferenças entre o respeito e a 
tolerância ausentes, e que na Legislação a vida é considerada um bem maior. 

A escolha religiosa implica em mudanças enormes na vida do indivíduo, 
e para defender a liberdade de de crença a legislação brasileira considera essa 
forma de expressão um direito livre a todos, porém a prática religiosa se torna 
limitada, quando envolve o sacrifício de vidas humanas. 

REDAÇÃO 2 

proposta de intervenção de uma redação deve ter segundo a Cartilha do 

participante (Inep,2019, p. 24). 

Sobre o julgamento que pôde ser feito para atribuição de nota, a partir 

das tabelas de referência (descritas no capítulo 3), a redação I seria assim 

avaliada nas competências II, III e V: 

 
COMPETÊNCIA NOTA (0 A 200) MOTIVO 

II 120 Não aplica 
conhecimento das mais 
variadas áreas para 
construção da 
argumentação. 

III 120 Argumentos 
organizados de modo 
mediano em defesa do 
seu ponto de vista. 

V 120 Pois apresenta não 
apresenta todos os 
elementos necessários 
para uma conclusão, e 
sim apenas três: quem, 
o que, porque. 

 

Logo, mesmo sendo um texto rápido, o aluno conseguiu atingir uma 

pontuação razoável, utilizando rápidas palavras para se expressar, conseguiu 

demonstrar um conhecimento um tanto quanto satisfatório diante das 

competências selecionadas para análise, atingindo uma pontuação total de 360 

pontos dos 600 possíveis de alcançar. 
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O aluno, que escreveu a redação, inicia sua introdução apresentando a 

temática solicitada pela proposta de redação. Faz isso afirmando que desde a 

época da colonização se nota a presença da descriminalização religiosa. 

Segundo ele, a partir do contato entre africanos e nativos que o Brasil já 

habitavam, ocorreu a mistura de etnias, porém mesmo após esse contato, a 

ideia de superioridade de algumas religiões em detrimento de outras ainda 

permaneceu. Ainda segundo ele, essa atitude disseminou a violência, em uma 

tentativa de reprimir os novos costumes. 

A partir da compreensão dos pontos elencados por ele no texto, 

podemos inferir que os requisitos da competência II foram atendidos, a 

estrutura dissertativa-argumentativa é uma realidade presente, o aluno 

demonstrou compreensão do tema proposto, porém, só utiliza o conhecimento 

histórico para embasar suas ideias. 

Outro aspecto característico da tipologia, a tese, está presente, e sugere 

que o fato de existir um sentimento de superioridade de uma religião em 

relação as outras, provoca até mesmo o uso da violência por parte daqueles 

que não aceitam a prática de outros costumes religiosos, para com aqueles 

que os praticam. 

Após a leitura do desenvolvimento, percebemos a presença de 

argumentos que tentam constatar a tese já citada. No primeiro parágrafo, Nota- 

se que esses argumentos, estão, de certa forma organizados e apresentam 

certo teor explicativo, como pede a competência II, porém não é uma 

argumentação de forte poder de convencimento, ela é desenvolvida pelo 

próprio saber do aluno, no conhecimento de senso comum. 

As ideias expostas por ele aqui referem-se a questão da não aceitação 

dessas religiões por terem relação com ―entidades‖ consideradas ruins. Ao 

final, há uma breve menção a Legislação, no sentido de que ela deve proteger 

a vida desses indivíduos que seguem por esse caminho religioso. Vale 

salientar que o simples fato de citar a Legislação sem mencionar, artigo, 

O tratamento de indiferença para com pessoas que seguem religiões 
consideradas erradas por outras deve ser, portanto, repudiado, devido a 
garantia de liberdade religiosa defendida pela Legislação, sendo também 
lembrado que as práticas que envolvem sacrifício humano devem ser 
mobilizadas.‖ 
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parágrafo que versa sobre o assunto, não demonstra de fato conhecimento 

sobre ela, o que é necessário para as competências II e III. 

No parágrafo seguinte, o aluno se vale novamente da Legislação para 

frisar que as pessoas tem liberdade de escolha religiosa, isso é direito que é 

resguardado por ela. Porém, novamente, não há menção específica a 

parágrafo ou artigo da lei que trate do tema propriamente dito. Assim, Notamos 

que a competência III foi um tanto quanto bem articulada, no que diz respeito a 

disposição e organização das ideias. De fato, o texto do desenvolvimento está 

claramente disposto, no entanto, em termos de demonstrar conhecimento 

variado, o aluno fica apenas naquilo que chamamos de conhecimento de 

mundo, não mostrando a interação entre ele e outras áreas do saber como 

pontuou Kleiman (2008). 

Com relação a finalização do texto, o aluno conclui afirmando que é 

preciso acabar com a indiferença a quem segue religiões consideradas 

―erradas‖ pela maioria. Sobre a proposta de intervenção social, foi constatado 

que ela não foi de fato construída, o aluno apenas diz que a indiferença deve 

ser ―repudiada‖, não há mais nenhuma especificação de como vai ser 

repudiada, quem, porque, para que. Logo, podemos concluir que não houve 

proposta de intervenção, pois o aluno faz apenas comentários finais sobre as 

ideias do texto, não há sequer uma elaboração de solução para os problemas 

elencados por ele ao longo do texto, como determina que seja feito a 

competência V. 

Vale chamar atenção também para o fato de que o parágrafo de 

conclusão fica incompleto, inacabado, pois é concluída por: ―sendo também 

lembrado que as práticas que envolvem sacrifício humano devem ser 

mobilizadas.‖ Mobilizadas por quem? Para qual finalidade? O que nos leva a 

pensar que o termo ―mobilizadas‖ deve ter sido utilizado no lugar de outro, pois 

não permite interpretação adequada do sentido que o aluno quis passar. 

Apesar disso, mesmo sem proposta de intervenção, nos comentários 

realizados por ele, houve respeito aos Direitos Humanos, outro requisito que é 

avaliado nessa competência. 

Com relação a avaliação recebida, segue o quadro: 
 
 

COMPETÊNCIA NOTA (0 A 200) MOTIVO 
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―As ações de desrespeito contra os afro-brasileiros consiste na forma de 
atitudes verbais ou físicas com perpepções negativas, no ato de descrimina- 
los, a diminuição de valores vem sendo vivenciada desde as eras antigas e até 
hoje há africanos buscando seus direitos. 

Com bases pesquisas feitas pelo CCIR (Comissão de combate a 
intolerância religiosa) desde o ano de 2012 à 2015, cerca de 70% de 1014 
casos, há ofenças, abusos ou atos violentos sobre as vítimas. Ao longo do 
tempo, jornais e noticiários busca mostrar casos com o objetivo de diminuição 
de atos como esse. No Brasil, a intolerância religiosa vem trazendo conflito 
entre milhares de brasileiros e aumentando ações de violência entre eles. O 
médico João Batista de Lacerda afirmou que em cem anos a porcentagem dos 
negros na sociedade diminuíram, tornando-os ―desaparecidos‖ 

Com isso, com intuido da redução de discriminação, foram criadas (leis) 
leis, e ações, o ministerio da educação também deve se impor para ajudar, nas 
escolas, a ação da igualdade entre as pessoas e direito de expressão.‖ 

REDAÇÃO 3 

II 120 Não aplica 
conhecimento das mais 
variadas áreas para 
construção da 
argumentação. 

III 120 Devido a argumentação 
ser feita a partir do 
senso comum. 

V 0 Pois       apesar        de 
apresentar uma 
conclusão, não elabora 
proposta de intervenção 
social. 

 

Portanto, na redação 2, temos um exemplo de uma falha que, 

infelizmente acontece com vários alunos, apesar de desenvolver uma 

conclusão, a mesma não contempla o necessário segundo as determinações 

do texto dissertativo-argumentativo no padrão ENEM, que seria a elaboração 

de uma proposta de intervenção social, que nada mais é do que uma sugestão 

que desse conta de ao menos suavizar os impactos deixados pelos problemas 

que a temática da proposta pode causar. 

Diante disso, devido à ausência desse elemento essencial para 

competência V, foi atribuída nota zero para essa competência. Já sobre as 

demais, o aluno demonstra conhecimento mediano, alcançando 220 pontos no 

somatório das três competências. 
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Após a leitura da redação, nota-se que, no parágrafo de introdução, o 

aluno inicia sua discussão apresentando o conceito de desrespeito contra afro- 

brasileiros, cujo significado está relacionado com o tema da proposta: 

―Discriminação contra as religiões africanas no Brasil‖. Após apresentar esse 

conceito inicial, afirma que a diminuição de valores persiste até hoje, e há 

africanos buscando seus direitos. 

São essas as informações que compõe a introdução, não há 

contextualização histórica, o aluno também não discorre sobre o tema 

propriamente dito, só fala de assuntos que estão relacionados a ele, e não fica 

claro qual tese foi escolhida para ser alvo da argumentação. O que fica 

subentendido é que talvez a última informação: ―a diminuição de valores vem 

sendo vivenciada desde as eras antigas e até hoje há africanos buscando seus 

direitos‖, seja a escolhida para tese. 

Com relação ao desenvolvimento, o aluno opta por construir apenas 

uma parágrafo, e apresenta como argumentos: dados estatísticos que revelam 

alguns números sobre a violência provocada pela intolerância religiosa, 

também afirma que os noticiários têm revelado notícias que envolvem essa 

temática e, ao final, traz um argumento de autoridade, ilustrado pela figura de 

um médico afirmando que a população negra tem diminuído e a u explicação 

para isso é que eles tenham ―desaparecido‖. 

Na conclusão, o aluno reconhece que foram criadas leis para combater a 

discriminação, e o que ele nos apresenta como sua proposta de intervenção 

social seria que o Ministério da educação deve se impor para ajudar nas 

escolas, não fica claro impor o quê, nem como, nem porquê. Finaliza dizendo: 

―a ação da igualdade entre as pessoas e direito de expressão‖ o que deixa 

sugestivo que seria o que ocasionaria na sociedade se essa atitude fosse 

tomada. Por fim, percebemos uma conclusão com bastante lacunas e que não 

permite uma interpretação completa das informações. 

Sobre a análise que pode ser feita a partir das competências II, III e V, 

infere-se que, com relação aos aspectos avaliados pela II, o aluno inicialmente, 

não apresenta o tema em si da proposta, isso é feito a partir do segundo 

parágrafo. No que diz respeito a demonstrar conhecimento acerca do gênero 

dissertativo-argumentativo, nota-se que, ainda de forma mediana, isso esteve 

presente. De fato, o texto foi construído com introdução, desenvolvimento e 
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conclusão, em forma de prosa e com a seleção de argumentos para comprovar 

uma tese que não ficou tão clara, no primeiro momento, mas que por retomada, 

conseguimos identifica-la. 

Sobre a demonstração de interdisciplinaridade ao tratar da temática, não 

percebemos a referência a alguma área do saber propriamente dito, não há 

nem mesmo alguma alusão histórica, ou ilustração cultural sobre a temática. 

Tomando como referência os aspectos avaliados pela competência III, nota-se 

que houve uma estruturação e seleção dos argumentos para defesa de um 

ponto de vista, como foi mencionado anteriormente. As informações estão 

organizadas, e favorecem a leitura e a compreensão dos argumentos. 

Nota-se também que o aluno buscou inserir um argumento de 

autoridade (feito pela citação da fala do médico), para dar respaldo as suas 

informações e não construir uma argumentação apenas com suas palavras. No 

entanto, é visível que o aluno poderia ter explorado mais seus argumentos e ter 

feito comentários, mostrar um senso crítico, a partir das informações elencadas 

por ele. Sem dúvida, quando um autor mostra em seus escritos um repertório 

abrangente sobre o tema ao qual se dedicou a escrever, e a partir disso 

desenvolve certa criticidade, o texto ganha outra aparência, e causa um efeito 

de sentido bem mais rico do que aquele que não contém. 

Voltando a análise para competência V, a qual está relacionada com a 

conclusão, pôde-se observar que a mesma não foi bem construída, os 

elementos necessários para uma conclusão que a Cartilha do participante 

(2019), não estão todos presentes, só percebemos: Quem ―o ministerio da 

educação‖; o quê ―se impor para ajudar‖; porém não fica claro que tipo de 

imposição é essa, com o que estaria relacionada, entre outros aspectos. 

Também é sugerido a presença do elemento porque: ―ação da igualdade 

entre as pessoas e direito de expressão‖; embora a maneira como foi escrito, 

essa informação só seja recuperada pelo contexto. Assim, apenas com esses 

três elementos e sem uma explicação plausível e detalhamento sobre eles, a 

conclusão é construída, deixando muitas lacunas que comprometem a 

qualidade textual. Além disso, nota-se que houve o resguardo aos Direitos 

Humanos. 

No quatro avaliativo, a redação recebeu a seguinte pontuação: 
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―A falta de respeito que é tida com as pessoas de diferentes religiões no 
Brasil é algo que ainda acontece, e vem desde o periodo colonial, muito antes 
das Revoluções Industriais e que matou muita gente inoscente. 

Na série ―Sempre Bruxa‖ que se passa em mil seiscentos e vinte e 
quatro, e ao mesmo tempo em dois mil e dezenove mostrando ambas 
realidades, na qual uma escrava afrodescendente é tida como bruxa por saber 
ler e escrever e não fazer parte d religião dominante, o cristianismo. 

Depois de tanto tempo cristã ainda existe discriminação religiosa como 
povo afrodescendente, um preconceito que veio da igreja católica cristã pelo 
medo que as pessoas tinham e tem de seus cultos e rituais. Muitas pessoas 
foram mortas queimadas, estropiadas e massacradas, para que hoje tivessem 
um país mais laico. 

Visto tudo que foi citado deve-se respeitar outras religiões, as diversas 
formas de viver, e que não sejamos etnocêntricos. Antes de discriminar ou 
faltar com respeito a alguém, sempre é bom lembrar que só temos dois minutos 
de vida e a cada respirar, o cronômetro reseta nos deixando novamente com 
dois minutos.‖ 

REDAÇÃO 4 

COMPETÊNCIA NOTA (0 A 200) MOTIVO 

II 80 Desenvolve uma 
argumentação 
previsível, não recorre 
as áreas  do 
conhecimento. 

III 160 Por apresentar 
argumentos com base 
em dados estatísticos e 
argumentos   de 
autoridade, mesmo que 
as informações não 
estejam  bem 
organizadas. 

V 80 Pois não apresenta 
todos os elementos 
necessários para uma 
conclusão e os que são 
apresentados, não são 
desenvolvidos, 
detalhados. 

 

Diante da análise realizada, fica aparente que mesmo o aluno trazendo 

respaldo em seus argumentos, estruturando-os por meio de dados estatísticos 

e pela fala de nomes de referência das áreas expostas em seu texto, 

conquistando uma boa avaliação na competência III, as demais, não são tão 

bem avaliadas devido ao não atendimento de forma completa dos aspectos 

que cada uma exige, conquistando assim o total de 320 pontos. 
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O autor da redação 4, inicia seu texto comentando sobre a falta de 

respeito que ocorre a pessoas praticantes de diferentes religiões. Ainda 

segundo ele, o problema existe desde o Período colonial, e finaliza dizendo que 

por causa disso, muita gente inocente perdeu a vida. Nota-se que o aluno faz 

uma introdução muito curta, com um breve comentário que explica a temática e 

revela as consequências de seguir uma religião diferente da considerada 

―comum‖. Não houve também a criação de uma tese, elemento essencial para 

o texto dissertativo-argumentativo Cereja e Magalhães (2013). 

Na parte do desenvolvimento, no primeiro parágrafo, é apresentado um 

argumento com base no saber cultural (série). Segundo o aluno, nessa 

produção ficcional, uma escrava é considerada uma bruxa por saber ler e 

escrever e não seguir a religião dominante, o cristianismo. Após citar esse 

argumento, o aluno encerra o parágrafo. Não há nenhum comentário dele 

relacionando o argumento com o tema proposto, ou exercendo algum 

posicionamento crítico sobre esse argumento. Assim, pode-se concluir que 

houve uma falha na forma de construir a dissertação argumentativa, pois o 

aluno não emitiu um ponto de vista sobre a informação que utilizou, como 

sugere Cereja e Magalhães (2013). 

No segundo parágrafo, o aluno atribui a igreja católica o fato da 

discriminação religiosa com o povo afrodescendente existir. Ele inda 

complementa sua fala e justifica que esse preconceito existiria devido ao medo 

que as pessoas tem dos rituais praticados nos cultos dessas religiões. 

O parágrafo é finalizado afirmando que para que hoje o país fosse ―mais 

laico‖, muitas pessoas foram mortas queimadas, e estropiadas. Nesse 

parágrafo, não percebemos a presença de nenhum argumento de caráter 

científico, estatístico ou até mesmo histórico para embasar seu pensamento, 

que no caso, foi construído apenas com o próprio conhecimento do aluno 

(senso comum). 

Na conclusão, não percebemos nenhuma proposta de intervenção 

social, o que nos é apresentado são comentários gerais sobre respeito a outras 

religiões que o aluno utiliza para finalizar o texto. É válido chamar atenção 

também para a última frase escrita pelo participante: ―sempre é bom lembrar 

que só temos dois minutos de vida e a cada respirar, o cronômetro reseta nos 
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deixando novamente com dois minutos.‖ Essa informação é usada sem ter 

muita lógica ou validade para que possa dar credibilidade ao texto, 

demonstrando, de certa forma, um despreparo do aluno no momento de 

escolher as ideias para expor a temática solicitada pela proposta de redação. 

Sobre a análise que pode ser feita à luz das competências II, III e V, 

podemos inferir o seguinte: Com relação aos aspectos de referência para 

julgamento da competência II, percebemos que o aluno tratou do tema 

proposto, pois mencionou os dois aspectos que ele contempla: discriminação e 

matrizes de religiões africanas. 

Sobre o uso de conhecimentos das mais variadas áreas do saber para 

defender o ponto de vista, ficou evidente que o aluno mostrou um repertorio 

limitado, pois citou apenas uma produção fictícia como argumento, não houve 

outra menção a qualquer área do conhecimento. Com relação a necessidade 

de demonstrar domínio do gênero dissertativo-argumentativo, notou-se que o 

aluno atendeu a esse quesito, pois estruturou seu texto em prosa a partir da 

construção de três parágrafos: introdução, desenvolvimento e conclusão. 

Já na avaliação da competência III, podemos notar que houve a seleção 

e organização dos argumentos relacionados ao tema da proposta de redação, 

porém, eles não foram usados para defender um tese, um ponto de vista sobre 

o tema, pois o aluno não deixou claro qual seria a tese que sua redação iria 

defender. Portanto, o que houve foram selecionamentos de informações sobre 

a temática, e podemos inferir que ele os distribuiu de forma organizada, o que 

contribuiu para a compreensão textual, mesmo que a tese não tenha sido 

delimitada, impossibilitando assim o conhecimento do recorte que poderia ter 

sido feito do tema. 

Partindo para a análise da competência V, percebe-se que ela não foi 

atendida, nem em partes, nem por completo, pois mesmo elaborando uma 

conclusão para o texto, nela, não há a presença de proposta de intervenção, 

nem tão pouco os elementos que a compõe, impossibilitando assim a 

atribuição de uma nota, por não haver a presença dos itens que são levados 

em consideração para o julgamento da competência V: quem, o que, como, 

porque, detalhamento. 

Por fim, podemos afirmar ainda que sobre a necessidade de respeitar os 

Direitos humanos, mesmo que não haja proposta de intervenção social, nas 
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REDAÇÃO 5 

linhas escritas pelo aluno as quais compõem a conclusão, houve a guarda a 

esse princípio. Sobre a pontuação que pode ser atribuída a redação em relação 

as competências II, III e V, mostra-se a tabela a seguir: 

 
COMPETÊNCIA NOTA (0 A 200) MOTIVO 

II 80 Desenvolve uma 
argumentação 
previsível, não recorre 
as áreas do 
conhecimento. 

III 120 Por apresentar 
argumentação limitada 
em defesa de seu ponto 
de vista. 

V 0 Pois não apresenta 
proposta de intervenção 
social. 

 

Diante do quadro avaliativo, constata-se que o aluno não conseguiu 

atingir uma boa pontuação na competência II, embora na III tenha demonstrado 

conhecimento moderado para executá-la. No entanto, em relação a 

competência V, o aluno apresentou total despreparo, pois não cumpriu com o 

aspecto principal desta competência: a elaboração de uma proposta de 

intervenção social. Somando a nota das três competências, o aluno alcança 

apenas 200 pontos, sendo o resultado mais baixo das redações analisadas até 

aqui. 

 

―Grande alvo de intolerância no Brasil 
É inegável que o preconceito tem existência desde muito tempo atrás. 

Aos afrodescendentes, o preconceito surgiu com a perseguição da igreja 
católica, mais especificamente o espiritualismo. Houveram diversas ações, no 
qual podemos citar e argumentar em referência ao crescimento de tal 
discriminação. 

Houveram grandes ataques e agressões, causando desentendimento 
entre os povos. As pessoas estão cada vez mais intolerântes a cada dia que 
passa, seja sobre religião ou a qualquer outro ponto específico que causa 
desrespeito e má compreensão entre elas. E essa é uma questão importante a 
ser discutida: o desrespeito entre a sociedade, no qual compromete a 
convivência pacífica entre todos. É por esse motivo que o mundo se encontra 
com tamanha intolerância, não somente no Brasil, e acaba causando mais 
discórdia entre os pareos. 

Há muita falta de conhecimento relacionado a esse assunto e também 
poucos documentos que não foram realmente esclarecidos, causando 
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A partir da leitura da redação 5, entende-se que, o aluno optou por 

atribuir a ela um título ―Grande alvo de intolerância no Brasil‖, que, inclusive, 

não apresenta muita coisa sobre a temática, por não trazer clareza sobre que 

―alvo‖ o aluno está se referindo. Tomando como referência a introdução, nota- 

se que o aluno inicia sua escrita, afirmando que o preconceito existe desde 

muito tempo, em seguida, expõe que para os ―afrodescendentes‖ ele surgiu 

com a perseguição da igreja católica, e isso se deu especificamente com o 

―espiritismo‖. 

O aluno finaliza elaborando como tese a afirmação de que ―houve várias 

ações que podem ser citadas e argumentadas que fazem referência ao 

crescimento de tal discriminação‖. Contudo, afirmar que existem ―várias ações‖ 

e não especificar, listar, descrever que ações são essas, deixa a tese 

imprecisa, não ajudando na clareza nem na conferência da adequada seleção 

de argumentos para defesa de um ponto de vista. 

Em relação ao desenvolvimento, no primeiro parágrafo, o aluno inicia 

reconhecendo que ocorreram grandes ataques e agressões (sem mencionar a 

quem), o que causou desentendimento entre os povos. Em seguida, continua 

dizendo que cada vez mais a intolerância aumenta, seja a religiões ou qualquer 

outro ―ponto específico‖. 

O parágrafo é finalizado enfatizando que o desrespeito entre a 

sociedade, o qual compromete a convivência pacífica, deve ser discutido, pois 

o desrespeito tem provocado a discórdia entre os ―pareos‖, não somente no 

Brasil, como também em outros lugares. Não houve a presença de argumentos 

finalidades e conceitos errados que vai contra as verdadeiras informações que 
necessitam ser demonstradas de forma realmente correta. As religiões 
afrodescendentes são o principal alvo de intolerância no Brasil, e a internet é 
um ponto que nos comprova isso, por ser um meio de muitas denúncias e até 
nos dias de hoje isso há ocorrência e está presente nitidamente entre todos. 
Uns exemplos que podemos citar delas, é o Candomblé e a Umbanda. 

Portanto, é necessário o respeito para uma boa convivência entre a 
sociedade, o que ultimamente não há entre os mesmos... Mas uma 
compreensão sem qualquer tipo de julgamento, é preciso para que haja menos 
discriminação nos dias da atualidade, mesmo havendo tanto ódio e 
impunidade, relacionado a dificuldade de punir tais crimes que deveria haver 
uma rela punição. E a falta de conhecimento, pode ser solucionada com o 
interesse e o aumento de pesquisas, já que muitas vezes, as pessoas acabam 
falando e julgando muito sem pensar, o que causa muito conflito entre todos na 
qual é um caso importante a ser discutido.‖ 
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de autoridade, dados científicos ou alusões históricas que comprovassem as 

informações utilizadas por ele neste parágrafo. 

Já o segundo parágrafo, se inicia com informações imprecisas. É 

afirmado que a falta de conhecimento e de documentação que fale sobre essa 

temática, ocasiona ―finalidades e conceitos errados‖ e isso precisa ser 

demonstrado de forma correta. Qual temática seria essa? E quais finalidades e 

conceitos são gerados a partir dessa falta de conhecimento e de 

documentação? Quais documentos são esses que poderiam abordar essa 

temática? São lacunas deixadas pela má distribuição e organização das ideias 

e também pela falta de explicação que esses dados exigem. 

Este parágrafo se encerra com a afirmação de que as religiões de 

matrizes afrodescendentes são o principal alvo de intolerância no Brasil, e 

ainda segundo o aluno, a internet é uma fonte onde se comprova isso, devido 

em seu meio existir muitas denúncias. Porém, não houve alguma comprovação 

a essa informação, através de algum dado ou estudo. Na última frase, o aluno 

apenas cita o candomblé e a umbanda como exemplo de matrizes africanas 

que são alvo de preconceito, no entanto, essa informação está ―solta‖, não está 

relacionada, interligada com as demais informações do parágrafo, 

demonstrando falta de conhecimento para unificar o texto. 

Por fim, na conclusão feita pelo aluno, inicialmente, é feita uma 

retomada a problemática central discutida no texto: a necessidade do respeito 

para uma boa convivência em sociedade. Depois, afirma que uma 

compreensão é necessária e ela deve ser feita sem qualquer tipo de 

julgamento, para que haja menos discriminação. 

Em seguida, o aluno fala da questão da impunidade que existe para 

quem pratica essas atitudes e que isso precisa ter uma ―real punição‖. Depois, 

o aluno constrói um período falando que a falta de conhecimento (porém não 

fica clara sobre o quê, no entanto, é possível retomar pelo contexto que seja 

relacionado a questão de que a falta de conhecimento sobre essas religiões, 

gera preconceito.) poderia ser solucionada com mais interesse e pesquisas, 

porque muitas vezes as pessoas ―julgam sem pensar‖. 

O parágrafo é finalizado com a afirmação de que o ato de não pensar 

antes de julgar causa muitos conflitos e por isso, faz-se necessário uma 

discussão sobre isso. Vale destacar que as informações que compõem a 
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conclusão foram construídas sem muita clareza, o que dificultou a interpretação 

das informações que foram utilizadas pelo aluno. 

Com relação a correção a partir do padrão exigido pelas competências 

II, III e V, observa-se que sobre os aspectos presentes na competência II, o 

aluno atendeu em partes as exigências que ele solicita. Sobre a necessidade 

de demonstrar compreensão acerca da temática, o estudante provou que falou 

sobre os dois aspectos presentes no tema: discriminação e religiões africanas. 

No entanto, quanto a necessidade de demonstrar conhecimento das mais 

variadas áreas do conhecimento para desenvolver o tema, ficou revelado que 

isso não aconteceu. Não houve a retomada a qualquer área do conhecimento 

para estruturar as informações, percebe-se que o aluno se utiliza de seus 

próprios conhecimentos para construir sua argumentação, sem respalda-los ou 

fundamentá-los perante alguma ciência. 

Por outro lado, ficou comprovado o conhecimento em relação ao gênero 

dissertativo-argumentativo, devido a estruturação textual, com a presença de 

quatro parágrafos, compostos por introdução, onde se vê a criação de uma 

tese; desenvolvimento, composto por argumentos elencados com o objetivo de 

defender a tese inicial, e ao final, a conclusão, composta por uma tentativa de 

construir uma proposta de intervenção. Por tudo isso, dizemos que essa 

competência foi atendida apenas em partes. 

No que diz respeito a avaliação da competência III, percebemos que ela 

também não foi atendida plenamente, uma vez que os informações que 

compõem os argumentos presentes em cada parágrafo, não foram dispostas 

de modo claro, dificultando inclusive a interpretação de quem realiza a leitura, 

sobretudo na conclusão, onde o aluno escreve: “Mas uma compreensão sem 

qualquer tipo de julgamento, é preciso para que haja menos discriminação nos 

dias da atualidade, mesmo havendo tanto ódio e impunidade, relacionado a 

dificuldade de punir tais crimes que deveria haver uma rela punição”. 

Vê-se claramente a mistura e desorganização das informações, 

demonstrando assim falta de conhecimento dos procedimentos para estruturar 

as informações na hora da argumentação como cita SAVIOLI e FIORIN (1995) 

o que dificultou até mesmo a compreensão sobre qual ponto de vista o aluno 

quis mostrar acerca da temática da proposta, 
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Por fim, sobre a competência V, no contexto da conclusão, percebemos 

que o aluno redige comentários gerais sobre a temática, e entre eles, nota-se 

uma tentativa de construção de uma proposta de intervenção, o aluno 

apresenta uma causa para o problema do preconceito, que seria a falta de 

conhecimento sobre essas religiões, e que isso poderia ser resolvido 

aumentando o interesse em pesquisas. 

Diante disso, compreendemos que essa seria a sugestão para atenuar a 

problemática citada pelo aluno acerca da temática, no entanto aqueles 

elementos que estão presentes na Cartilha do participante, não são 

reconhecidos. Ele sugere pesquisas, mas não diz quem as faria, porque, como 

poderiam ser feitas, são informações que ficam obscuras, pois o aluno não 

atentou para ilustrá-las. 

Assim, quanto a avaliação que o texto pode receber utilizando como 

padrão as três competências, temos: 

 
COMPETÊNCIA NOTA (0 A 200) MOTIVO 

II 80 Desenvolve   uma 
argumentação 
previsível, não recorre 
as áreas   do 
conhecimento, 
demonstra  certo 
conhecimento acerca do 
gênero  dissertativo- 
argumentativo 

III 120 Por apresentar 
argumentação limitada 
em defesa de seu ponto 
de vista, baseada 
apenas  no 
conhecimento de senso 
comum. 

V 40 Pois não apresenta 
apenas uma tentativa 
de proposta de 
intervenção social, não 
apresentando quase 
nenhum dos elementos 
necessários para uma 
conclusão. 
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Diante disso, constata-se que o aluno ainda precisa melhorar sua 

compreensão acerca dos aspectos que necessitam aparecer em sua produção 

textual para que ela atenda plenamente aos critérios estabelecidos em cada 

competência. O somatório dos pontos atingidos foi 240 dos 600 possíveis. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a análise, podemos concluir que a preparação dos alunos em 

questão precisa ser mais aprimorada a fim de que possam melhorar a 

interpretação e compreensão acerca das exigências descritas nas 

competências II, III e V, para que possam chegar ao momento da prova do 

ENEM com maior firmeza e mais conhecimentos sobre como alcançar a maior 

pontuação possível não apenas nas competências escolhidas para análise 

deste trabalho, como também em todas as cinco que o exame avalia. 

Sobre o recorte feito neste estudo em relação às competências 

avaliativas, ficou evidente que aquela sobre a qual os alunos tiveram mais 

dificuldade em cumprir os requisitos, foi a competência V, que trata da 

conclusão, sendo necessário que os professores da área trabalhem mais 

afundo os pontos exigidos por esta competência, sobretudo no que diz respeito 

a elaboração da proposta de intervenção social a partir das orientações da 

Cartilha do participante (2019), uma vez que foi onde os alunos demonstraram 

maior dificuldade, pois a maioria sequer elaborou uma proposta de intervenção 

social, ou não expôs todos os elementos necessários para a conclusão, os 

quais foram elencados no capítulo III deste trabalho. 

Por fim, ressaltamos que cabe ao professor assumir o papel de 

mediador do conhecimento e guiar os alunos a fim de melhorar esses aspectos 

que ainda não estão sendo realizados de modo satisfatório, mediante os 

critérios avaliativos do exame, com intuito de que o aluno possa conquistar 

uma boa pontuação, e obter o êxito da aprovação. 
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ANEXOS 

 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos 

construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo 

em    modalidade    escrita    formal    da    língua    portuguesa    sobre     o 

tema “Discriminação contra as religiões africanas no Brasil”, apresentando 

proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize 

e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu 

ponto de vista. 

TEXTO I 

Intolerância Religiosa 

Publicado em 1 de novembro de 2018 

Intolerância é a incapacidade em aceitar o que é diferente, é não 
tolerar opiniões ou práticas que se diferem das suas e muitas vezes são 
seguidas de atitudes preconceituosas e até mesmo violentas. 

Você provavelmente já ouviu falar em casos de preconceito e 
discriminação de pessoas por conta de sua opção religiosa, não   é 
mesmo? Esse fenômeno acontece no mundo todo e está presente em 
quase todos os momentos da história. A religião, como você deve saber, 
já foi e ainda é motivação para guerras e conflitos. A intolerância religiosa 
atinge todas as crenças, mas a perseguição a determinadas religiões é 
mais ou menos intensa conforme a região e a época. 

Religião 

Antes de mais nada, vamos entender quais são as principais 
religiões do mundo, quais dentre elas são as mais praticadas no Brasil. 

No mundo 

A religião de maiores adeptos no mundo ainda é o cristianismo, que 
representa 31,2%         da         população          mundial segundo          dados 
da Pewreasearch. Em segundo lugar está o islamismo com 24,1% de 
adeptos e o terceiro maior grupo de pessoas é representado por aqueles 
que não possuem nenhuma religião, seguidos por hindus e budistas. 

No Brasil 

No Brasil, segundo dados do Censo de 2010, 64,6% da população 
era católica, seguidos de 22,2% de evangélicos. Assim como no mundo, o 
terceiro maior grupo no Brasil é representado por aqueles que não têm 
religião. Em seguida estão ―outras religiões‖, o espiritismo, a umbanda e o 
candomblé. 

Intolerância religiosa na História 
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A   história   da   intolerância   religiosa   é   uma história   de   séculos. 
No Império Romano os católicos foram perseguidos. Na Idade Média, 
católicos perseguiram judeus e pagãos. No Brasil, os portugueses não 
aceitavam as crenças religiosas dos índios e os catequizaram e   no 
período da escravidão, proibiam os negros de cultuar seus deuses. Esses 
são apenas alguns exemplos. 

Segundo   o professor   Antonio   Ozaí   da   Silva,   a raíz   da 
intolerância está na transição das religiões politeístas para as religiões 
monoteístas. Isso porque, ao reconhecer a existência de um Deus único, 
as religiões deixam de aceitar a existência de outros deuses – não se 
pode haver concorrência. É daí que surge a ideia de guerra santa, isto é, 
a realização de conflitos para afirmar a concepção de um Deus. 

Para o professor, a intolerância é resultado do medo e insegurança 
e da necessidade do ser humano em possuir certezas, e conclui que ela é 
alimentada por grupos de poder e interesses. Por isso, para entender a 
intolerância a determinadas crenças, é necessário uma interpretação 
completa do contexto social, político e econômico. 

Intolerância religiosa no Brasil 

O artigo 5º da nossa Constituição atual prevê que ―é inviolável a 
liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 
dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias‖. Mas nem sempre foi assim. A Constituição de 
1824, por exemplo, declarou oficial a religião católica no país e proibiu a 
realização de cultos públicos de outras religiões. 

A partir da Constituição de 1891 houve a separação oficial dos 
assuntos religiosos e do Estado, ou seja, o país passou a ser laico. Isso 
significa que não é permitida a interferência de assuntos religiosos na 
atuação do Estado. A Constituição atual, além de manter a determinação 
de que o Estado é laico, garante a liberdade religiosa. 

Apesar de nossas leis determinarem a liberdade religiosa, exercer 
uma fé pode não ser tão livre assim no Brasil. Considerada crime de ódio, 
manifestações de intolerância religiosa são comuns no país e ferem tanto 
a Constituição quanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Segundo o Disque 100 do Ministério dos Direitos   Humanos,   há   em 
média, uma denúncia de intolerância religiosa a   cada   15   horas   no 
Brasil. Acredita-se que esse número seja maior, pois muitas ocorrências 
não são denunciadas. 

Segundo dados da Secretaria Especial de Direitos Humanos, de 
2011 a 2014 foram feitas 504 denúncias de intolerância religiosa. As 
religiões mais atacadas foram as de matriz africana, umbanda e 
candomblé, em segundo lugar estão religiões evangélicas, e em terceiro, 
espíritas. 

Disponível   em:    https://www.politize.com.br/intolerancia-religiosa/ 

http://www.politize.com.br/intolerancia
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TEXTO II 

Por que as religiões de matriz africana são o principal alvo de 
intolerância no Brasil? 

Jefferson Puff 

Da BBC Brasil, Rio de Janeiro 

Dados compilados pela Comissão de Combate à Intolerância 
Religiosa do Rio de Janeiro (CCIR) mostram que mais de 70% de 1.014 
casos de ofensas, abusos e atos violentos registrados no Estado entre 
2012 e 2015 são contra praticantes de religiões de matrizes africanas. 

Divulgado nesta quinta-feira, Dia Nacional de Combate   à 
Intolerância Religiosa, o documento reacende o debate: por que os 
adeptos da umbanda e do candomblé, e suas variações, ainda são os 
mais atacados por conta de sua religião? 

O tema ganhou as páginas dos jornais recentemente, em casos 
como o da menina Kaylane Campos, atingida por uma pedrada na cabeça 
em junho do ano passado, aos 11 anos, no bairro da Penha, na Zona 
Norte do Rio, quando voltava para casa de um culto e trajava vestimentas 
religiosas candomblecistas. 

Também em 2015, no mês de novembro, um terreiro de candomblé 
foi incendiado em Brasília, sem deixar feridos. Na época, a imprensa local 
já registrara 12 incêndios semelhantes desde o início daquele ano 
somente no Distrito Federal. 

Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160120_intolerancia_religioes_africanas_jp_r 

m 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160120_intolerancia_religioes_africanas_jp_r

